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Pozvánka na zimní výcvikový víkend 

záchranářské kynologie od IPRK - 2019 

 

Kdy:  

 od pátku 15. března 2019 (odpoledne / večer),  

 do neděle 17. března 2019 (do cca 16 hod.) 

 

Kde:  

 Horní Malá Úpa a okolí 

 ubytování: Horský hotel Hořec web: www.horecmalaupa.cz 

 adresa: Horní Malá Úpa 112, 542 27 Malá Úpa 

 odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/2kYjn 

 GPS: 50.745094, 15.821149  

 

Zaměření akce: 

 výcvik lavinového vyhledávání (dle sněhových podmínek) 

 výcvik v plošném vyhledávání v zimním terénu 

 noční výcvik záchranařiny  

 teorie - základy vyhledávání osob pod lavinou (za použití lavinové sondy, lav. vyhledávače, psa, ...) 

 teorie a praktický nácvik základů první pomoci (ve vztahu k pátrání po pohřešovaných v zimním terénu) 

 

 

 

http://www.k-9.cz/
file:///C:/Users/Lenovo/Documents/IPRK/2018/VV%20180520-20%20Pelhřimov/www.FB.com/groups/zachranarina/
www.horecmalaupa.cz
https://mapy.cz/s/2kYjn
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Ubytování lidí a parkování: 

 Horský Hotel Hořec nám nabízí cenově přijatelné ubytování s možností ubytování psa na pokoji bez dalšího 

příplatku. Pokoje jsou útulné, centrálně vytápěné, se základním vybavením. Sociální zařízení je společné na 

každém patře hotelu. Netřeba vlastních lůžkovin. 

 Výhodou pro nás je možnost využití pokojů přednáškového sálu i stravování polopenzí přímo v hotelu. 

 Parkování vozidel je možné na parkovišti u hotelu, v případě obsazení na nedalekém (cca 100 m) centrálním 

placeném parkovišti. 

 V případě zájmu si lze zajistit individuálně jiné ubytování v okolí, např. v sousedním Pivovaru Trautenberk 

(http://www.pivovartrautenberk.cz/ubytovani/) 

 Cena ubytování v Horském Hotelu Hořec:  

o 2 a více lidí na pokoji: 

 Cena se snídaní 1.030 Kč/osoba/celý víkend 

 Cena s polopenzí 1.080 Kč/osoba/celý víkend 

o 1 člověk na pokoji: 

 Cena se snídaní 1.330 Kč/osoba/celý víkend  

 Cena s polopenzí 1.380 Kč/osoba/celý víkend   

 

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 (třeba si dovést s sebou).  

 Možné je i mít psa v přepravce ve vlastním vozidle na placeném parkovišti. Za jakékoliv škody na zařízení pokoje 

či v prostorách hotelu odpovídá majitel psa. 

 

Stravování a další: 

 Snídaně (a večeře při polopenzi) probíhají přímo v hotelu. Obědy lze řešit také v hotelu, nebo v okolí.  

 Na místě není k dispozici kuchyně k vlastnímu vaření. Po domluvě lze zajisti uskladnění BARFu, zalití granulí apod. 

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

 

Předběžný plán výcviků: 

 Dle sněhových podmínek a aktuálnímu počasí se budeme věnovat primárně výcviku lavinovému vyhledávání nebo 

vyhledávání osob v přírodním terénu. Tyto venkovní aktivity doplníme o základní teorii a praktický nácvik základů 

první pomoci ve vztahu právě k pátrání po pohřešovaných osobách a základy vyhledávání osob pod lavinou, 

včetně využití lavinových vyhledávačů. 

 

 pátek: 

o odpo. příjezd, ubytování, večeře 

o teorie – přednáška o vyhledávání osob pod lavinou 

http://www.k-9.cz/
file:///C:/Users/Lenovo/Documents/IPRK/2018/VV%20180520-20%20Pelhřimov/www.FB.com/groups/zachranarina/
http://www.pivovartrautenberk.cz/ubytovani/
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  sobota: 

o snídaně 

o výcvik v terénu – od dopoledne do odpoledne 

o pauza na oběd – dle situace a počasí (minule jsme zůstali v terénu přes oběd) 

o pauza na večeři 

o noční akce / teorie a praxe – první pomoc v zimních horách (dle vyčerpání psů a počasí) 

 neděle: 

o snídaně 

o výcvik v terénu – od dopoledne do odpoledne 

o pauza na oběd – dle situace a počasí (minule jsme zůstali v terénu přes oběd) 

o odpol. teorie a praxe – první pomoc, lavinové vyhledávače, Horská služba  

o odjezd domů 

 

Cena, dotazy, další informace, přihlášky: 

 Pro přihlášení, prosíme, využijte tuto on-line přihlášku: zde - Google formulář 

 Cena za účast na výcviku s jedním psem: 1.990,- (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. 

http://www.k-9.cz/
file:///C:/Users/Lenovo/Documents/IPRK/2018/VV%20180520-20%20Pelhřimov/www.FB.com/groups/zachranarina/
https://goo.gl/forms/kcxqMI6eXZXBQaLK2
mailto:info@k-9.cz
mailto:FilipStrach@k-9.cz

