M INIS TERS TV O VN ITRA
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414
Praha 9. března 2018
Počet listů: 4

Zápis z jednání odborné kynologické komise
Termín:

15. února 2018 od 13.00 hod.

Místo:

MV-GŘ HZS ČR (místnost 359)

Účast:
GŘ HZS ČR: plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška, plk. Ing. Martin Pávek, kpt. Ing. Radim Křenek,
kpt. Ing. Lenka Vlachová (ZBK JMK);
HZS Kraje Vysočina nstržm. Ing. Jiří Šlechta;
SHČMS František Schejbal;
KZJ Soňa Šabacká;
SIRIUS Pavel Šabacký;
HS ČR Pavel Smejkal;
SZBK Ing. Helena Šabatová,
MP Praha Michal Sitte, Mgr. Ludvík Klema;
MP Ostrava Bc. Petr Klega;
PČR kpt. Ing. Vladimír Makeš, nprap. Vladimír Foltýnek.

Zápis z jednání a jeho výsledky
Jednání zahájil plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška, který přivítal přítomné a zahájil odbornou
kynologickou komisi (dále jen „OKK“). Z rozhodnutí generálního ředitele MV-GŘ HZS ČR
došlo ke dvěma personálním změnám v OKK. První změna byla ve funkci tajemníka, kterou
bude vykonávat kpt. Ing. Radim Křenek. Druhá změna do čela předsedy OKK byl jmenován
plk. Ing. Martin Pávek, který nahradí pana Gustava Hotového.
Plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška ujistil přítomné členy, že práce OKK bude pokračovat beze
změn k oboustranné spokojenosti. Stručně vysvětlil důvody, které vedly ke změnám v odborné
kynologické komisi, a vyjádřil panu Gustavu Hotovému uznání za dlouholetou spolupráci.
Plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška poděkoval za pozornost a předal slovo plk. Ing. Martinu
Pávkovi. Prvním tématem bylo další využití areálu v Kaznějově pro atesty, který již nebude
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možno využívat tak jako doposud a bude nezbytné řešit a hledat odpovídající prostory pro
konání atestačních zkoušek. Požádal proto zástupce OKK, aby informovali GŘ v případě, že
budou vědět o vhodných terénech.

Dalším bodem jednání bylo seznámení s programem OKK:
1.

kynologie v IZS

2.

plošné atestace:
2.1 systém plošných atestací;
2.2 Projekt „Pátrač“.

3.

Připravované akce 2018:
3.1 atestace sutiny – termíny, určení examinátorů;
3.2 IZS IMZ sutiny, MZO, HZS;
3.3 MČR záchranářské kynologie v IZS.

4.

ostatní.

1. Kynologie v IZS
Atestace

– Sutinové vyhledávání – Gesce HZS ČR
- Plošné vyhledávání – Gesce PČR, HZS ČR jako správní úřad v oblasti
IZS povede evidenci seznamů pro nasazení a seznamy žadatelů o atesty.

HZS ČR v současné době pozastavuje činnost v oblasti vyhledávání čerstvých lidských
tkání.
Při zastřešení plošných atestací PČR bude moci HZS ČR v případě vhodných prostor
provádět sutinové atestace 4 ročně (každá cca 10-11 osob).
Pravidla pro nominace na atesty:
1) Kynologové, kteří prolongují
2) Kynologové, kteří 1 neuspěli při pokusu o prolongaci
3) Datum podání přihlášky a plošné pokrytí

Jsou vysoké počty přihlášek k atestům
Sutiny – 4 prolongace, 11 (omluveni, nebo 1x neúspěšní) 19 nových žádostí
Plochy – 8 prolongace, 6 (omluveni, nebo 1x neúspěšní), 17 nových žádostí

Dále pak upozornil členy OKK na počty kynologů, kteří byli 2x neúspěšní a vyžadují
přezkoušení vysílající organizací. Plochy 12 osob, Sutiny 7.
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2. Plošné atestace
2.1 Systém plošných atestací
Plk. Ing Martin Pávek předat slovo kpt. Ing. Vladimíru Makešovi (PČR KHK), který
seznámil členy OKK s výhledem v letech 2018-2019, úkoly a kompetence pro PČR a MVGŘ HZS ČR.
Provádění plošných atestací bude v gesci PČR, která bude úzce spolupracovat s MV-GŘ
HZS ČR. Na atestační zkoušky zvát maximálně 6 žadatelů a zajistit, aby v průběhu celého
roku byla čekací doba od podání žádosti byla max. 6 měsíců. Při pořádání atestů dle možností
zohlednit bydliště žadatele.
Neúspěšným žadatelům zkušební komise stanoví minimální lhůtu, ve které mohou
požádat o opětovné přezkoušení od 2 do 18-ti měsíců (žádost o opětovné přezkoušení doručit
zástupci Policie ČR v OKK). PČR si slibuje od tohoto kroku lépe připravené žadatele o
atesty a jejich psy. Členové OKK budou zváni a budou zařazeni do zkušební komise.
Otázky OKK k systému plošných atestací:
1. kpt. Ing. Lenka Vlachová – Odborná garance systému plošných atestací?
→ Po dobu 2 let bude garantovat odbornost zástupců PČR kpt. Ing. Vladimír Mareš.
2. Pavel Šabacký – Bude se měnit v průběhu 2 let chování figurantů? Doplňující otázka –
psi ve stáří cca 6 let, jsou zvyklí na stávající typ vyhledávání, jak bude u nich
postupováno.
→ V budoucnu bude důležité, aby pes byl schopen vyhledat i pohybující se lidi. Avšak
v průběhu dvou let dojde k jediné změně a tou je zařazení i stojícího figuranta.
3. Plk. Ing. Martin Pávek – Termín pro přihlášky na atesty, jak pro uchazeče tak i pro
OKK?
→ Pokud se má postupovat podle pokynu GŘ HZS ČR č. 48/2003 je důležité mít více
času a to alespoň 40 dní pro informování členů OKK, kteří vyjádří svůj zájem o
zařazení do zkušební komise pro daný termín atestací.
OKK odsouhlasila termín na 40 dnů pro informaci členům OKK. První atesty je i
tak možné provést od 1. 4. 2018.
4. Michal Sitte – Dle předchozích zkušeností, by bylo vhodné zajistit náhradníky při
náhlém odhlášení žadatelů o atesty?
→ Již je předmětem řešení, ale OKK vyjádřila souhlas mít jmenný seznam náhradníků
Nstržm. Šlechta i plk. Pávek potvrdili, že to je běžná praxe, zvát na atesty náhradníky
pokud k omluvě nedojde bezprostředně před zkouškou.
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5. Pavel Šabacký – Po neúspěšných třech pokusech u atestů, jaký bude postup? Navrhuji,
aby sdružení, které kynologa vyslalo a dále rozhodlo o tom, zda disponuje schopnostmi
pro znovu absolvování.
→ Plk. Ing. Martin Pávek – na složení atestační zkoušky jsou 3 pokusy. Jakákoliv další
žádost o opětovné připuštění k atestu by se měla řešit v rámci OKK.
Doplnit do rozhodovacího procesu PČR / GŘ HZS ČR.

3. Připravované akce
Předseda OKK plk. Ing. Martin Pávek změnil program na žádost člena OKK.
3.1 Atestace sutiny – termíny, určení examinátorů
Předseda zkušební komise plk. Ing. Martin Pávek. Určení 3-4 examinátorů na každou
akci:



Atestace „S“ 13-14. dubna 2018 – Michal Sitte, Bc Petr Klega, Lenka Vlachová
Atestace „S“ 18-19. května 2018 - Michal Sitte, Bc Petr Klega, Lenka Vlachová

Pavel Šabacký, Soňa Šabacká napíší předsedovi OKK, jaké atestace se zúčastní.
MČR – 7. - 9. 9. 2018. Přední Výtoň - Spáleniště
Rozhodčí pro MČR záchranářské kynologie: plk. Ing. Martin Pávek, nstržm. Ing. Jiří
Šlechta, Ing. Lenka Vlachová, Pavel Smejkal, František Schejbal, Soňa Šabacká, Pavel
Šabacký, Michal Sitte, Ing. Helena Šabatová, Bc. Petr Klega, Ing. Vladimír Makeš.

3.2 IMZ "S", MZO, HZS
Proběhne v Karlovarském kraji v termínu 4-10. června 2018. Výcvik proběhne ve
spolupráci se středním odřadem USAR HZS hl. města Prahy. Přesný termín bude upřesněn
v nejbližší době a vyvěšen na internetové stránky HZSČR.
Všechny termíny budou v nejbližších dnech umístěny na internetové stránky HZS ČR.
3.3 MČR záchranářské kynologie v IZS (Přední Výtoň, Spáleniště)
Ing. Helena Šabatová seznámila členy OKK s místem konání MČR záchranářské
kynologie v IZS v Přední Výtoni (areál Spáleniště) a pozvala OKK v květnu na akci, která
se koná ve stejném areálu a přislíbila zaslání pozvánek členům OKK, aby měli možnost si
prohlédnut areál a okolí.
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4. Ostatní
a) Jednotný e-mail: Kynologie@grh.izscr.cz; pro zaslání přihlášek, pozvánek.
Žádost ČČK o zapojení do OKK – 1 atestovaný kynolog
Vzhledem k tomu, že uvedení kynologové jsou součástí organizací již zastoupených
v OKK nebude v současné době k nim brána zřetel. ČČK bude osloven GŘ HZS ČR
o zaslání podkladů ohledně zkušebního řádu a členské základny k posouzení na
příštím jednání OKK.
Na příštím jednání bude organizace mít možnost se prezentovat, přičemž před
jednáním zašlou materiály předsedovi OKK dle návrhu Bc. Petra Klegy.
b) Diskuze na téma Hodnocení kynologů: stanovit hodnocení kynologů při zásahové
činnosti, při atestech a dalších činnostech. Kynologové, kteří se nebudou opakovaně
zapojovat do zásahové činnosti na žádost OPIS GŘ HZS ČR nebo nebudou
připraveni „do akce“ (platné cestovní doklady atd.). Toto téma bude nadále otevřené
do budoucnosti k dalšímu rozvíjení
c) Termín dalšího jednání OKK, které bude na konci června s ohledem na termín
MČR záchranářské kynologie v IZS.
d) Úprava přihlášek v souladu se směrnicí EU (nakládání s osobními údaji). Změna
bude řešit, aby s přihláškami mohla pracovat i PČR (platnost 2. polovina května).

3.2 Projekt „Pátrač“
plk. Ing Martin Pávek předat slovo kpt. Ing. Vladimíru Makešovi (PČR KHK), který
seznámil členy s projektem „Pátrač“. Cíle projektu je využití vyspělých technologií a
čichových schopností psů při pátrání po pohřešovaných osobách ve spolupráci s Českou
zemědělskou univerzitou (dále jen „ČZU“).
Technická část:
1. vytvoření softwaru (dále jen „SW“) pro řízení pátracích akcí (od plánování po
analýzu pátrací akce);
2. propojení SW a hardwaru (dále jen „HW“) v terénu.
Biologická část:
1. monitorování zátěže a sběr dat a následný vliv na spolehlivost při pátrání.
Kpt. Ing. Vladimír Mareš, který úzce spolupracuje s ČZU pozval členy OKK na terénní
cvičení, na kterých člověk nejlépe pochopí práci na projektu. Dále podotknul, že kynologové
se psy účastnící se praktické části projektu jsou dobrovolníci. Při 1. sérii zkoušek v červnu
2017 v České Kubici se zjistily problémy, které byly při dalších zkouškách odstraněny, díky
tomu jsou další měření a monitorování výkonu přesnější. První výsledky z analýzy sběru
fyziologických dat psů lze očekávat nejdříve koncem roku 2018.
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Otázky OKK k projektu „Pátrač“:
1. Otázka Ing. Lenky Vlachové – Jaké jsou metodické postupy při odběru vzorků a
následná manipulace s biologickým materiálem a jeho uchovávání.
→ Položená otázka je odborného charakteru na kterou mohou odpovědět jedině
pracovníci ČZU. Pokud bude Ing. Vlachová chtít odpověď na svoji otázku, musí se
obrátit na vedoucího projektu doc. Ing. Helenu Chaloupkovou, Ph.D. Výsledky projektu
budou po dokončení k dispozici pro veřejnost. Předpokládá se, že výsledky projektu
budou využitelné zejména Policií ČR při pátracích akcích po pohřešovaných osobách,
ale lze je využít i na jiných akcích spojených s kynology – zátěž psů atd.
2. Otázka Ing. Lenky Vlachové – jaká částka je určená pro projekt?
→ Na tuto otázku ing. Makeš nezná přesnou odpověď, ale lze ji samozřejmě možné
dohledat na www stránkách ČZU popřípadě registru smluv. (Ing. Lenka Vlachová
odpověděla, že částka na projekt je 10 mil. Kč.)

Zpracoval:
kpt. Ing. Radim Křenek
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