Zápis z jednání odborné kynologické komise generálního ředitele HZS ČR
MV-GŘ HZS ČR - Praha, 14. dubna 2015
Účastníci jednání:
Předseda komise:
Členové komise:

Další účastníci:

Gustav Hotový
Ing. Lenka Vlachová (zástup)
nstržm. Ing. Jiří Šlechta
Josef Žalud
Pavel Smejkal
František Schejbal

– MV-GŘ HZS ČR
– ZBK JmK ČR
– HZS ČR
– MP Praha
– Horská služba ČR, o.p.s.
– SHČMS

Bc. Jiří Pavlovský
Dušan Stuchlík

– MP Praha
– redaktor Psí kusy

Omluveni: Soňa Šabacká, kpt. Ing. Vladimír Makeš, Vladimír Kuchta, pplk. Ing. Roman
Hejzlar
Program jednání komise:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Zahájení
Vyhodnocení proběhlých akcí
Připravované akce 2015
Atestační zkoušky 2015
MR složek IZS ČR
Připomínky k provádění atestačních zkoušek, školení examinátorů
Příprava USAR týmu na re-klasifikační cvičení
problematika cadaveru a Mantrailingu
různé

Obsah jednání:
I.

Zahájení

Předseda odborné kynologické komise GŘ HZS ČR (dále jen „OKK“) přivítal přítomné
účastníky a seznámil je s programem jednání. Byli stanoveni ověřovatelé zápisu z jednání OKK
a to Ing. Lenka Vlachová a Josef Žalud.
II.

Vyhodnocení proběhlých akcí

P. Hotový zhodnotil atestační zkoušky, které proběhly na podzim 2014 a to plošné
atesty pořádané ve spolupráci s SDH Hejnice a dvoje sutinové atesty, které proběhly
v Kaznějově. Spolupráce s SDH Hejnice na organizaci atestačních zkoušek byla hodnocena
velice kladně. Na základě nabídky a této zkušenosti bylo odsouhlaseno, že na jarních plošných
atestačních zkouškách se bude podílet ZBK JMK ČR. P. Hotový seznámil přítomné s průběhem
IMZu kynologů předurčených pro MZO, který se konal 19. – 22. 3. 2015.
III.

Připravované akce 2015

1.

14. - 15. duben

Aktivační cvičení USAR, kurz Safety And Security - Basic

Brno, ŠVZ HZS ČR

2.

24. - 25. 4. 2015

Kynologické atestační zkoušky S

Kaznějov

3.

29. - 30. 5. 2015

Kynologické atestační zkoušky P

Hamry

4.

15. - 19. červen

Reklasifikační cvičení USAR

Kaznějov

5.

červen

IMZ pro držitele kynologických atestů P

Dalešice

6.

8. - 12. července

IMZ pro držitele kynologických atestů S

Kaznějov

7.

srpen

IMZ pro držitele kynologického atestu S a P

Berounka

8.

11. - 13. září

Mistrovství ČR složek IZS

Kaznějov

9.

říjen

Kynologické atestační zkoušky S

Kaznějov

10.

říjen

Kynologické atestační zkoušky P

bude upřesněno

IV.

Atestační zkoušky 2015

Komise pro atestační zkoušky S v termínu 24. – 25. 4. 2015 byla ustanovena ve složení:
předseda komise:

Gustav Hotový

členové komise:

nstržm. Ing. Jiří Šlechta, Ing. Lenka Vlachová, Josef Žalud

Komise pro atestační zkoušky P v termínu 29. – 30. 5. 2015 byla navržena ve složení:
předseda komise:

Gustav Hotový

členové komise:

Ing. Lenka Vlachová, František Schejbal, Soňa Šabacká, nstržm.
Ing. Jiří Šlechta

Další zájemci o posuzování z řad omluvených členů OKK se mohou nahlásit p. Hotovému.
V případě, že žadatel o atest bude nastupovat na atestační zkoušku k jeho třetímu pokusu, bude
organizace, která potvrdila psovodovi požadovaný stupeň odborné připravenosti k atestačním
zkouškám vyzvána k opětovnému potvrzení jeho připravenosti.
V.

Mistrovství ČR záchranářských psů a psovodů složek IZS v roce 2015

Letošní ročník Mistrovství složek IZS v záchranářské kynologii bude organizovat MV-GŘ HZS
ČR ve spolupráci se SAR CZ o.s.
VI.

Připomínky k provádění atestačních zkoušek, školení examinátorů

Kladně bylo hodnoceno pořizování videozáznamu z atestačních zkoušek. V pořizování
videozáznamu se bude i nadále pokračovat.
Školení examinátorů atestačních zkoušek:
Předseda komise seznámil přítomné s návrhem uspořádat dvoudenní školení a následné
přezkoušení examinátorů pro atestační zkoušky z řad organizací zastoupených v OKK.
Posuzovat atestační zkoušky by mohli pouze examinátoři s platným přezkoušením. Členové
OKK s tímto návrhem souhlasili. Předseda komise vyzval zástupce organizací v OKK
k nominaci examinátorů z řad vlastních organizací. Návrhy na examinátory mohou členové
komise zasílat předsedovi komise. Termín školení bude členům komise oznámen s dostatečným
předstihem.

VII.

Příprava USAR CZ na reklasifikační cvičení

Komise byla krátce informována o reklasifikačním cvičení USAR týmu, které proběhne
15. – 19. června 2015. Případní zájemci o účast na cvičení jako pozorovatel z řad členů OKK se
nahlásí Ing. Šlechtovi.
VIII. Problematika specializace „mantrailing“ a specializace „cadaver“
specializace „mantrailing“
Předseda OKK seznámil členy se stanoviskem Policejního prezidia ČR, které bylo zasláno na
základě žádosti OKK prostřednictvím MV-GŘ HZS ČR.
Názor OKK, že v současné době není v ČR vycvičen v této specializaci žádný kynologický tým
na požadované úrovni, je v souladu s názorem Policie ČR.
Oblast Mantrailingu bude Policie ČR nadále sledovat a v případě změny současného stavu bude
následně znovu iniciovat zapojení těchto organizací do IZS oslovením MV-generálního
ředitelství HZS ČR.
specializace „cadaver“
Předa komise seznámil přítomné s návrhy kritérií pro možné přezkušování kynologů složek IZS
ve specializaci „cadaver“. Tyto návrhy byly projednány a komise se shodla, že v současné době
by bylo vhodné zaměřit se na specializaci vyhledávání cadaveru v sutinách. Jednalo by se o
vyhledávání lidských ostatků v sutinách domů, kdy se stáří cadaveru pohybuje do cca týdne.
Do příštího jednání komise předseda OKK rozpracuje kritéria pro tento typ zkoušky.
IX.
Různé
Bez příspěvku.

Zapsal:
Schválil:
Ověřili:

nstřžm. Ing. Jiří Šlechta
Gustav Hotový
Josef Žalud, Ing. Lenka Vlachová

