MINISTERSTVO VNITRA
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414
Č. j.: MV-45627-45/PO-IZS-2019
Praha 10. července 2019
Počet listů: 3
Přílohy: prezenční listina
Zápis z jednání odborné kynologické komise
Termín:
Místo:
Přítomni:

18. června 2019
budova MV – GŘ HZS ČR
plk. Ing. Martin Pávek, kpt. Mgr. Pavel Smejkal, kpt. Ing. Vladimír Makeš,
Ing. Helena Šabatová, por. Ing. Lenka Vlachová, Pavel Smejkal (HS),
František Schejbal, Michal Sitte, nstržm. Ing. Jiří Šlechta, Soňa Šabacká, Pavel
Šabacký
pprap. Mgr. Petr Klega

Omluveni:
PROGRAM:
•
shrnutí 1. pol. roku 2019
•
výhled a úkoly na 2. pol. 2019
•
pracovní skupiny
•
MČR IZS v záchranářské kynologii
•
ostatní/diskuze

Zápis:
Jednání zahájil v 12:30 hod. předseda komise plk. Ing. Martin Pávek, který přivítal
přítomné a zahájil jednání odborné kynologické komise (dále jen OKK).
Program jednání:
1. Shrnutí roku 1. pol. 2019
Nejdříve došlo k shrnutí práce za 1. pol. 2019. V roce 2019 byly uspořádány 2 atesty
ve specializaci S-sutinové vyhledávání v nově vzniklých sutinách nedaleko města Mimoň:
• 26. 4. - účastnilo se 9 kynologů, uspěli 2
• 10. 5. - účastnilo se 10 kynologů, uspěli 3
Pro atestační zkoušky v P-plošném vyhledávání byly vypsány 4 termíny:
•
19. - 20. 4. Žihle (zdvojený termín) – účastnilo se 14 kynologů, uspělo 7
•
2. 5. Spáleniště – účastnilo se 6 kynologů, uspěli 2
•
17. 5. Raspenava – účastnilo se 7 kynolog, uspěli 4
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Celkově tak přibylo 18 atestovaných kynologů v obou specializacích.
Dále bylo ve dnech 5. – 9. června uspořádáno instrukčně metodické zaměstnání,
které bylo přednostně pro atestované kynology ve specializaci S-sutinové vyhledávání, ale
IMZu se z části účastnili i kynologové, kteří se na atestační zkoušky teprve připravují.
Celkově se zapojilo celkem 33 kynologů.
2. Výhled a úkoly na 2. pol. 2019
Komisi byly na 2. pol. 2019 představeny termíny a místa atestů S-sutinového
vyhledávání a následně domluveny termíny a místa pro P-plošné vyhledávání. Zároveň byly
sděleny termíny dalších akcí.
S-sutinové vyhledávání:
•
13. září (Mimoň)
•
27. září (Mimoň)
P-plošné vyhledávání:
•
11. října (Strážný, Krkonoše)
•
12. října (Strážný, Krkonoše)
•
18. října (Dobrotice)
Další termíny a akce:
•
6. – 8. září – MČR IZS v záchranářské kynologii
•
14. – 18. října – příprava reklasifikace USAR
•
3. – 4. prosince – jednání OKK
•
25. – 29. 5. 2020 – reklasifikace USAR
Úkoly pro členy OKK k tomuto bodu jednání:
1. potvrzení připravenosti kynologů pro podzimní atesty (T: do 30. 6. 2019)
2. doplnění účasti na termínech atestů jako komisaři (T: do 31. 7. 2019)
3. Pracovní skupiny
Tento bod jednání navazuje na rozhodnutí OKK z minulého jednání, a sice zřízení
2 pracovních skupin (skupina se zaměřením na P-plošné vyhledávání - vedoucí skupiny kpt.
Ing. Vladimír Makeš a skupina se zaměřením na S-sutinové vyhledávání – vedoucí skupiny
pprap. Mgr. Petr Klega), jakožto poradní orgán OKK.
Bylo ustanoveno, že v prvotní fázi bude mít skupina max. 5-6 členů a o případném
rozšíření se rozhodne až podle práce obou skupin na některém z dalších jednání OKK,
případně hlasováním perrollam, přičemž návrh na rozšíření prac. skupiny zasílá její vedoucí.
Jednotliví členové OKK zašlou své návrhy osob do prac. skupin do konce července
2019. Organizace může navrhnout 1 člena do každé pracovní skupiny. Člen OKK nemůže být
zároveň v obou skupinách. Dohromady tedy 2 osoby za organizaci. O přijetí do prac. skupiny
se bude hlasovat formou perrolam. Seznam navržených osob bude po termínu rozeslán
e-mailem členům OKK, z nichž každý bude volit max. 5 osob do každé skupiny. Finální
seznam osob zařazených do prac. skupin bude oznámen v průběhu srpna a zahájení činnosti
obou skupin je naplánována od 1. 9. 2019.
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Úkoly prac. skupin:
•
revize zk. řádu vs. potřeby při reálném zásahu
•
tvorba metodických pomůcek pro přípravu kynologů na splnění atestačních zkoušek
a pro praktické nasazení
•
definování požadavků na psovoda
•
účast a podpora při instrukčně metodických zaměstnání pro kynology
•
příprava instrukčně metodických zaměstnání pro examinátory z řad OKK
•
aj.

Úkoly pro členy OKK k tomuto bodu jednání:
1. zaslání návrhu osob do pracovních skupin za plochy i sutiny (T: do konce července
2019)
4. MČR IZS v záchranářské kynologii
Ve dnech 5. – 6. září proběhne MČR IZS v záchranářské kynologii, které pro tento
rok pořádá MV-GŘ HZS ČR. Propozice budou vyvěšeny v 1. pol. července. Počítá
se s větším zapojením vedoucího týmu. Dále budou zvětšeny terény pro plošné i sutinové
vyhledávání. Uzavírka přihlášek je do 15. srpna 2019. Počet týmů je omezen na 10.
Úkoly pro členy OKK k tomuto bodu jednání:
1. nahlásit komisaře pro MČR (T: 31. 7. 2019)
5. Ostatní/diskuze
Zmíněna byla aplikace PSOVODI, která už je v ostrém provozu. Byly zmíněny
její klady, ale také některé nedostatky, které ostrý provoz zaznamenal, a proto je potřeba
na aplikaci ještě dále pracovat.

Zpracoval: kpt. Mgr. Pavel Smejkal
Schválil: kpt. Ing. Martin Pávek
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