SOUSTŘEDĚNÍ PSOVODů SZBK ČR, z.s.
Soustředění vybraných psovodů SZBK ČR, z.s. se uskuteční ve dnech 29.5. – 2.6.2019 na
výcvikové základně SZBK ČR, z.s. - SPÁLENIŠTĚ.
Vedoucí soustředění : Mgr.Lucie
Instruktoři :

DLOUHÁ

1. Kateřina
STAŇKOVÁ
2. Kpt.Ing.Ladislav MAKEŠ / PČR
3. Bc.Iveta
KATREVOVÁ

Účastníci soustředění : 10 – 15 vybraných psovodů SZBK ČR, z.s. / výběr provede dle přihlášek
Výcviková komise SZBK ČR, z.s.
Smyslem tohoto soutředění je příprava psovodů a psů SZBK ČR, z.s. na prověrky praktického
použití : a) Atesty IRO
b) Atesty GŘ HZS
Podmínky účasti : PSOVOD - výborný fyzický stav, v případě zájmu o atesty IRO znalost
AJ + NJ ( aktivně )
PES
- výborná fyzická kondice, složená zkouška RH-FL B ( RH-T B),
ZTV 2, ZTV 3 ( ZZP 2, ZZP 3) nebo složená min. vstupní zkouška ZZZ
či RH-E a potvrzení vedoucího ZBK, že pes je v úrovni výcviku pro
praktická nasazení
Náplň soustředění : - taktika a metodika nasazení
- noční vyhledávání v terénu
- proškolení GPS, orientace podle mapy, obsluha vysílaček
- proškolení první pomoci
- INSARAG proškolení
- testy z absolvovaných školení
- praktická nasazení v terénu
- teorie šíření pachu
- praktická prověrka v rozsahu PPJ (viz příloha)
- vyhodnocení soustředění, diskuze
Příjezd účastníků : Dne 29.5,2019 do 12,00 hodin, kde bude provedena prezentace, kontrola
dokladů psovoda, psa, vybavení, včetně lékárničky a pojištění. Psovody, kteří mají vysílačky a
GPS,prosíme je vzít s sebou.
Stravování : počínaje obědem dne 29.5.2019 a konče obědem dne 2.6.2019
S – 35,-Kč / O – 90,- Kč / V – 80,-Kč / C - 205,- Kč
Zahájení soustředění je dne 29.5.2019 ve 14,00 hodin kde bude provedeno podrobné
seznámení s připraveným programem.
Ubytování vybraných psovodů bude zajištěno zdarma, stravování a cestovné bude hrazeno
psovody individuálně. Poplatek za kurz bude činit 1 000,-Kč. ( energie na Spáleništi, instruktoři)
V případě zájmu dalších psovodů, kteří nesplňují podmínky soustředění, ale mají zájem se
soustředění a přednášek zúčastnit jako pomocníci, bude ubytování zajištěno.
Termín přihlášení : 15.4.2019 / přihláška musí být potvrzena vedoucím ZBK SZBK ČR, z.s.
( přihlášky zasílejte na vedoucí soustředění Mgr.Lucii DLOUHOU).
Ms.Vilém Babička
Výcvikář SZBK ČR, z.s.

