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Pozvánka na výcvikový víkend 

záchranářské kynologie od IPRK 

Kdy:  

 od pátku 18. května 2018 (večer), nebo soboty 19. května (od 10 hod.) 

 do neděle 20. května 2018 (do cca 16 hod.) 

Kde:  

 Výcvikové středisko ZBK Vysočina – „Obalovna“, 2 km od Pelhřimova 

 odkaz na mapy.cz: http://www.mapy.cz/s/aRjz  

 GPS: 49°23'55''N, 15°12'21''E 

Zaměření akce: 

 výcvik v sutinovém vyhledávání (v prostorách sutinového trenažéru „Peklo“ nedaleko Pelhřimova) 

 výcvik vyhledávání v přírodním terénu (lesní terény v okolí) 

 noční výcvik záchranařiny (sutiny, nebo plochy – dle domluvy na místě) 

 nepovinně (individuálně) poslušnost, záchranářské překážky (v místě ubytování je cvičební plocha a překážky) 

Ubytování lidí a parkování: 

 Budova výcvikového střediska zahrnuje 7 samostatných pokojů, většinou 3 lůžkových, předpokládáme, že každý 

účastník akce bude bydlet sám na pokoji. Lůžkoviny (peřiny, prostěradlo, spacák, ...) je třeba si dovést vlastní. 

 Sociální zařízení na místě: 2x dámské WC, 1x pánské, 2x dámská sprcha, 1x pánská.  

 Cena ubytování: 500 Kč za osobu za celý víkend (od pátku až do neděle).  

 V místě je k dispozici dostatek parkovacích míst (min. pro 10 osobních vozidel). 

 V závěru víkendu je třeba objekt a pokoje předat zpět v uklizeném stavu (tj. zejména všude zamést a vytřít). 
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Ubytování psů: 

 Ubytování psů na pokojích je možné, není však možné, aby psi obývali a nocovali přímo na neobsazených 

postelích. Ideální řešení je tedy ubytovat psa na pokoji v přepravce či kleci (na místě je v každém pokoji min. jedna 

klec k dispozici). Další možností je využít některý z menších venkovních kotců. Možné je i mít psa v přepravce ve 

vlastním vozidle (areál s parkovištěm je oplocený).  

Stravování a další: 

 Na místě je nám k dispozici kuchyně (2 lednice, mikrovlnná trouba, sporák 4 plotýnkový s troubou, varná konvice, 

2 dřezy, nádobí, ...). Časy a pauzy na stravování upravíme na místě dle domluvy, tak aby se nebyl nikdo o hladu :-

) Pokud si nechcete na místě vařit, není problém se na jídlo stavit v Pelhřimově.  

 Obchody všeho druhu, včetně supermarketů, restaurace, bankomaty, čerpací stanice ... jsou dostupné 

v Pelhřimově (cca 2 km).  

Předběžný plán výcviků: 

 Během víkendu se budeme věnovat hlavně tréninku záchranařiny v sutinách a v přírodním terénu. V případě 

zájmu se můžeme nějaký čas věnovat i poslušnosti a záchranářským překážkám. Obtížnost tréninků bude vždy 

individuálně přizpůsobena pokročilosti konkrétního psa. Následující plán může být upraven dle naší domluvy na 

místě, aktuálního počasí apod. 

 pátek: 

o příjezd je možný již v pátek (uvidíme, dle zájmu), pak bychom po převzetí areálu mohli udělat noční výcvik 

v okolí, nebo posedět u krbu, či opékat špekáčky 

 sobota: 

o dopol. výcvik v sutinách – tréninková sutina „Peklo“ 

o pauza na oběd 

o odpol. výcvik vyhledávání v přírodním terénu  

o pauza na večeři 

o noční výcvik / opékání špekáčků / posezení v klubovně (dle domluvy i dle pátečního programu) 

 neděle: 

 poslušnost a překážky 

o dopol. výcvik vyhledávání v přírodním terénu  

o pauza na oběd, úklid areálu, předání areálu 

o odpol. výcvik v sutinách – tréninková sutina „Peklo“ 

o ze sutiny odjezd domů 

Cena, dotazy, další informace, přihlášky: 

 Pro přihlášení, prosíme, využijte on-line rezervační systém zde. 

 Cena za účast na výcviku s jedním psem: 1.850,- (maximální počet cvičících psů: 8) 

 Pro informace týkající se odeslaných přihlášek, platby, organizační info, ... použijte, prosím, e-mail: info@k-9.cz.  

 Pro informace týkající se samotné akce kontaktujte přímo instruktora Filipa Štracha, e-mail: FilipStrach@k-9.cz, 

nebo na tel. 733 576 310. 
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