
Soustředění psovodů SZBK ČR /  

Prověrka praktického nasazení SUTINY 

2021 

Informace pro členy SZBK 

 
Vážení, 
 

V termínu 12.-14.11.2021 proběhne na výcvikové základně SZBk ČR na Spáleništi soustředění a prověrka 
praktického nasazení v kategorii SUTINY.  
 
Akce je plánována pro zájemce o sutinové atesty MV, především pro ty, kteří dosud neměli příležitost se 
zúčastnit IMZ. Zaměřovat se bude hlavně na praktickou přípravu, metodiku a taktiku nasazení, nicméně 
součástí budou i podstatné a důležité přednášky a samozřejmě i vzájemná výměna zkušeností.  
 
Součástí soustředění bude pro účastníky i praktická prověrka jejich dovedností a schopností s vyhodnocením 
jejich postupu. Základní rozsah prověrky bude vycházet z předpisu Prověrka praktického nasazení – sutiny 
(PPN/S), který najdete v příloze této pozvánky.   
 

 Hlavním lektorem a komisařem bude por. Mgr. Petr Klega ze Záchranného útvaru HZS 

 Garantem a organizátorem soustředění je Karel Šplíchal, zástupce výcvikové komise pro praxi 
v sutinovém vyhledání 

 
Přihlášky provádějte výhradně elektronicky v administrativním webu SZBK ČR. Přihláškou účastníka potvrzuje 
vedoucí příslušné ZBK, že vybraný kynologický tým je na dostatečné výcvikové úrovni. 
Kapacita soustředění je max 12 účastníků. Každý psovod by měl zajistit pro akci 1 figuranta. 
 
Ubytování i strava budou zajištěny. Bližší informace obdrží přihlášení nejpozději 10 dní před termínem akce.  
 

 Poplatek za soustředění:  1000,- Kč 

 Startovné na PPN/S:    500,- Kč  

 Ceny stravného budou upřesněny 
 
Poznámka pro figuranty: budou mít zajištěno ubytování a obědy (večeře si uhradí), za účast na soustředění 
jinak neplatí nic a jako bonus se mohou zúčastnit všech cvičení i přednášek jako diváci (pokud tedy nebudou 
zrovna v úkrytech ) 
 
Věříme, že po úspěchu několika ročníků soustředění a prověrek praktického nasazení v plošném vyhledání, 
které je vysoce pozitivně hodnoceno samotnými účastníky i zástupci HZS MV ČR jako kvalitní příprava na atesty 
i praktická nasazení, bude i o sutinovou verzi prověrek mezi členy SZBK dostatečný zájem. Velmi rádi bychom 
touto cestou realizovali každý rok dvě taková soustředění cílená na praktickou záchranařinu a na přípravu 
kynologických týmů na sutinové atesty HZS MV ČR.  
 
 
S pozdravem, 

 
Lucie Dlouhá / výcvikář SZBK ČR a vedoucí prověrek PJ SZBK  
Tel. 774 994 926 
e-mail: dlouhalucie@post.cz  
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