Zápis z jednání odborné kynologické komise
Klíny, 5. března 2013
Přítomni:
Předseda komise:
Členové komise:

Gustav Hotový
František Schejbal
Miroslav Švestka
nstržm. Ing. Jiří Šlechta
Šabacká Soňa
kpt. Ing. Vladimír Makeš

– MV-GŘ HZS ČR
– SHČMS
– ZBK JmK
– HZS ČR
– KZJ ČR
– Policie ČR

Další účastníci:

nprap. Petr Liška – Policie ČR, Bc. Jiří Pavlovský – MP Praha, Mgr.
Richard Váňa – MP Ostrava

Omluveni:

Josef Žalud – MP Praha, pplk. Ing. Roman Hejzlar – MV-GŘ HZS ČR,
Kuchta Vladimír – SZBK ČR

Program jednání komise:
I.
II.
III.
IV.
V.

Zahájení,
zajištění kynologických atestů S a P,
informace o cvičeních a výcvicích kynologů na I. pol. 2013,
možnost přijetí dalších organizací zabývající se záchranářskou kynologií do OKK,
možnost zajištění figurantů na kyn. akce (cvičení, atesty, výcviky) - studenti, web.,
hasiči
specializaci pro vyhledání osob na základě starých pachových stop (Mantrailing) nalezení přijatelného řešení
různé, příspěvky jednotlivých účastníků.

VI.
VII.

Obsah jednání:
I.

Zahájení

Předseda odborné kynologické komise přivítal přítomné, představil nového zástupce
OKK za HZS ČR a seznámil je s programem jednání.
II.

Plán atestů a dalších akcí na rok 2013

P. Hotový informoval o plánovaných akcích a byly dohodnuty tyto termíny:
Akce

Datum

Pozn.

1.

MODEX Falck

20. – 27. 3. 2013

Bulharsko

2.

Cvičení Polsko

23. – 26. 4. 2013

Polsko

3.

Plochy

10. – 11. 5. 2013

Dobrotice

4.

Sutiny

17. – 18. 5. 2013

Brněnec (Kaznějov)

5.

IMZ

?

Plošné vyhledávání – Hlučín

6.

IMZ

4. – 7. 6. 2013

Sutiny – výcvik s USAR Pha, Kaznějov

8.

MČR kynologů složek IZS

9.

Sutiny

10.

Plochy

13. – 15. 9. 2013

Plumlov, pořádající organizace:
ZBK JmK ČR

Komise pro atestační zkoušky:
sutiny: Hotový, Šlechta, Schejbal, Žalud
plochy: Hotový, Makeš, Schejbal, Šabacká
III.

Možnost přijetí dalších organizací zabývající se záchranářskou kynologií
do OKK

Zástupci OKK se nebrání rozšíření OKK o další silné organizace, které mají tradici,
silnou členskou základnu a jsou v jejich řadách odborníci na danou problematiku. V současné
době však nedoporučují do OKK přijímat nové členy z nově vzniklých organizací a doporučují
vyčkat, zda tyto organizace na poli záchranářské kynologie zůstanou působit delší dobu
a sledovat jejich výsledky.
Možnost zajištění figurantů na kyn. akce (cvičení, atesty, výcviky) studenti, web., hasiči
Zástupci OKK byli osloveni ve věci možnosti zajištění figurantů na různé akce z jejich
řad. Zároveň zástupci OKK doporučují oslovit školy, které vyučují kynologii, zda by neměli
zájem o figurování jejich žáci (Zemědělská univerzita v Praze) a pokusit se oslovit např.
vojenské zálohy.
IV.

V.

Specializace pro vyhledání osob na základě starých pachových stop
(Mantrailing)

Z OKK bude vytvořena subkomise, která osloví organizace zabývající se danou
problematikou a přizve je na jednání. Zástupce PČR informoval o vytvoření návrhu zkušebního
řádu pro Mantrailing. Ten začíná tam, kde končí současné možnosti policejních psů. Zástupce
PČR přislíbil rozeslat tento návrh všem členům OKK. Pan Hotový sdělil členům, že HZS ČR
v současné době není schopen připravit podmínky a zajistit přezkušování v této specializaci
v rámci IZS. Zároveň by bylo vhodné oslovit i organizace ohledně možnosti rozšířit
přezkušování o specializaci „cadaver“.
VI.
•
•

•
•

Různé

P. Hotový informoval přítomné o záměru uspořádat „Memoriál Jana Bavloviče“.
Ing. Hejzlarovi byl uložen úkol aktualizovat přihlášky na atesty – zaslat zástupcům
organizací seznam přihlášených osob v dané specializaci a případně vyřadit již neaktuální
přihlášky. Komise se dohodla, že pokud zástupce OKK navrhne lidi ze své organizace
na dané atesty, bude se k tomuto návrhu prioritně přihlížet při rozesílání pozvánek.
Přítomni byli seznámeni s pořizovanou sadou týlového zabezpečení pro examinátory.
Pan Švestka podal informace o připravovaném mistrovství kynologů složek IZS.
Do 30. 6. 2013 ZBK JmK ČR připraví propozice. Účastnit se bude max. 12 tříčlenných
týmů (vedoucí a dva psovodi). MV-GŘ HZS ČR osloví zahraniční účastníky.

Zapsal:
Schválil:

pplk. Ing. Roman Hejzlar
plk. Ing. Lenka Rašovská, Gustav Hotový

