
 

 

 

ZPRÁVA ze zasedání komise záchranných psů FCI 
  

 

Datum konání: 27.2. – 1.3.2015 

 

 

Zasedání komise FCI záchranných psů 2015 se konalo v Japonsku – Tokyo. 

Organizátorem / hostitelem byl Japanies Kennel Club – Japonská kynologická organizace na 

úrovni našeho ČMKU. 

 

Zasedání komise se zúčastnil i předseda ČMKU pan MVDr. Lubomír Široký, kterého 

hostitelé přijali s maximální úctou. Velmi si považovali přítomnost pana prezidenta na 

jednání, rovněž tak prezident komise ZP pan  Frans Jansen. Dokazuje to zájem o 

záchranářskou kynologii ze strany našeho vrcholného orgánu v ČR a to je samozřejmě kladně 

kvitováno zástupci jednotlivých zemí, avšak zejména hostitelů. 

 

Jednání komise probíhalo dle programu v pozvánce. Zahájil je pan prezident Jansen a 

viceprezident Ken Honda představil 6 významných osobností Japonského kynologického 

klubu, kteří se zúčastnili po oba dva dny jednání s disciplínou tak, jak je pro Japonce 

příznačná. I to je důkaz, že zasedání komise považují za  důležitý akt. 

 

Agenda byla odsouhlasena bez připomínek, rovněž protokol  z minulého zasedání komise. 

 

Pan Detlef Kühn byl lektorem semináře pro rozhodčí FCI, které se konalo 30.11. v Salzburgu.     

Zúčastnilo se jej 20 rozhodčích, kteří se aktivně účastnili diskuze k nynějšímu zkušebnímu 

řádu a měli řadu podnětů pro změny, které by měly být implementovány do nového ZŘ IPOR. 

Ten by měl platit od roku 2017 v kooperaci s Mezinárodní organizací IRO, protože řád je 

platný jednak pro záchranné psy FCI, tak i pro IRO. 

Obě organizace mají jmenované komise, které budou spolupracovat a připomínky 

z jednotlivých zemí posuzovat jako oprávněné, věcné, či je zavrhnou jako bezpředmětné. 

Vzhledem k tomu, že psovodi v ČR tento řád hojně využívají, máme mnoho požadavků na 

změny. Tyto zpracuji a předám k jednání. 

 

Již bylo dohodnuto, že součástí nového zkušebního řádu bude i mantrailing. Zatím jen na 

sportovní bázi, posléze by měl být využíván pro praxi ( vyhledání osob a jejich záchranu). 

Gestor projektu  pan Alois Russegger informoval o způsobu uvedení řádu do života – zatím 

jako pilotní program , proškolení rozhodčích a doladění detailů ve ZŘ. 

 

V bodě různé bylo stanoveno odměňování rozhodčích při akcích – tak jako ostatní rozhodčí 

FCI – 0,35 EUR / km a 50,- EUR denní dieta. Pro cestu 35,- EUR příjezd a odjezd.  

 

Pan prezident nastínil problém, jak zlepšit práce komise pro budoucnost. Je mnoho způsobů 

prezentovat práci komise. 

K tomu jsem měla věcnou připomínku, že stávající stav je nutno posunout. Zejména zpřísnit 

kriteria pro účast na  Mistrovství světa.  Pokud  nedělají  jednotlivé  země kvalifikační  závod 

( my jej děláme a to 2 x s tím, že se s nominovaným družstvem se dále pracuje), tak vyslat 

psovody, kteří mají úspěšně složenou zkoušku MZŘ IPOR. 



Velký posun v práci bude dopracovat v termínu nový ZŘ IPOR tak, aby splňoval požadavky 

na práci psů záchranářů. 

 

Sekretář komise ZP FCI předal  statistiku splněných zkoušek IPOR z jednotlivých zemí. Je 

zřejmé, že tento řád využívá stále více psovodů FCI, aby svého psa k tomuto výcviku 

připravili a zúčastňovali se i vyšších zkoušek, které jsou velmi  náročné z hlediska časového i 

vyhledání terénů pro trénink.   

 

Byl stanoven termín dalšího zasedání – 27.-28.2.2016 Craiova – Rumunsko  

( dějiště konání Mistrovství světa ZP srpen 2016)  

 

 

Zprávu předává 

 

Ing. Helena Šabatová 

Viceprezident komise ZP FCI 

 

  

   

 


