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Věc: MISTROVSTVÍ světa záchranných psů družstev FCI 2012
_________________________________
Svaz záchranných brigád kynologů ČR byl pověřen uspořádáním 3. MS záchranných psů družstev
FCI ve dnech 23. -26. srpna 2012 v České republice v Žatci a terénech Chbany.
Zúčastnilo se 23 družstev , tj. 92 startujících z 9 zemí.
Česká republika startovala ve všech 4 disciplínách – sutinové, plošné , stopařské vyhledávání a TOP
– univerzální, kde startuje družstvo v poslušnosti a následně ve všech pachových pracích.
Práce s přípravou tak rozsáhlé akce byla korunována výsledkem české reprezentace – 1. místo a
titul Mistrů světa ve stopařském vyhledávání, 2. místo a titul Vicemistra světa v sutinách a TOP
a 5. místo v plochách, kde rozhodující ztráta byla zapříčiněna vedoucím týmu, nikoliv prací psů.
I tak považujeme reprezentaci za velmi úspěšnou.
SZBK ČR jako pořadatel přistupoval velmi zodpovědně k přípravě MS tak, aby proběhl na vysoké
úrovni, obvyklé pro kynologické akce v České republice. Hodnocení prezidentem FCI komise
záchranných psů i supervisorem byla velice kladná, jednak v přípravě terénů a podmínek pro
startující a rozhodčí, tak i v celkové dobré atmosféře a pohostinnosti, která je důležitá pro celkový
dojem z akce tak významné a typická pro Českou republiku vždy a všude na kynologických akcích.
SZBK oslovil řadu sponzorů, aby akci zabezpečil po všech těchto stránkách. Vzhledem se složení
rozhodčích – Japonsko, Finsko, Německo, Belgie a ČR byla velká část startovného závodníků
vyčerpána na cestovní náhrady a ubytování. Vyúčtování akce je tudíž v záporných číslech i přes
příslib dotací z ČMKU a MÚ Žatec.
Akce se však zdařila jednak po stránce reprezentace českých psovodů, tak i organizační. Význam
záchranářské kynologie se potvrdil počtem zemí, které jsou na výši v těchto disciplínách a
k potřebě tohoto druhu výcviku, kde vrcholem není jen titul mistra světa, ale vede k praxi, kde je
krédem záchrana lidských životů.
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