ROZHODNUTÍ PREZIDIA č. 15/22
SVAZ ZÁCHRANNÝCH BRIGÁD KYNOLOGŮ ČR, z.s.
PLATNOST OD 1.1.2022

VÝKONNOSTNÍ TŘÍDY A VYZNAMENÁNÍ
Výkonnostní třídy jsou základním kvalifikačním ukazatelem dokumentujícím aktivitu
psovodů Svazu záchranných brigád kynologů, jejich vzrůstající výkonnost a získané
výcvikové zkušenosti.
Nejvyšší svazové vyznamenání ZÁCHRANÁŘSKÝ KŘÍŽ oceňuje mimořádné výsledky
dosažené při úspěšných praktických nasazeních. Vyznamenání není nárokové a uděluje
jej prezidium SZBK ČR na doporučení vedoucího příslušné regionální brigády psovodovi
se psem za úspěšný praktický zásah vedoucí k přímé záchraně lidského života.
Udělování kvalifikačních výkonnostních tříd se provádí na základě splněných podmínek
postupně od třetího přes druhý a první až k nejvyšší Mistrovské výkonnostní třídě.







Žádost o udělení výkonnostní třídy podává člen svazu na předepsaném tiskopise
prezidiu SZBK potvrzenou vedoucím příslušné regionální brigády a doloženou
kopiemi všech uváděných zkoušek, účastí a umístění. Originál zůstává v evidenci
svazu, kopie schválené žádosti se vystavuje a předává držiteli výkonnostní třídy
pouze na jeho žádost.
Do souboru splněných zkoušek se počítá každá výcviková zkouška s jedním psem
pouze jednou.
Bez udělení nižšího stupně není možné udělit vyšší stupeň výkonnostní třídy.
Odznak výkonnostní třídy se umisťuje na střed levé kapsy vrchního dílu
záchranářské uniformy.
SZBK ČR vystaví psovodovi Certifikát k výkonnostní třídě jako osvědčení
splnění podmínek a udělení výkonnostní třídy.

Kvalifikační podmínky jednotlivých výkonnostních tříd jsou s platností od 1.1.2022
stanoveny takto:
III. VÝKONNOSTNÍ TŘÍDA
Je udělována psovodům na základě osobního složení deseti záchranářských zkoušek dle
ZŘ SZBK ČR a Mezinárodního zkušebního řádu IRO. V tomto počtu musí být obsažena
některá postupka, tj. absolvování 1.-3.stupně libovolného záchranářského směru s jedním
psem (ZZP, ZTV, ZVP, ZLP, ZZS).
II. VÝKONNOSTNÍ TŘÍDA
Je udělována psovodům na základě osobního složení dvaceti záchranářských zkoušek dle
ZŘ SZBK ČR a Mezinárodního zkušebního řádu IRO. V tomto počtu musí být obsažena
některá postupka, tj. absolvování 1.-3.stupně libovolného záchranářského směru s jedním
psem (ZZP, ZTV, ZVP, ZLP, ZZS). Dále musí být psovod alespoň jednou účastníkem
mistrovství republiky ZP SZBK ČR, nebo mistrovství světa IRO, nebo získat alespoň
jednou umístění (1.-3. místo) na vrcholových závodech SZBK ČR (České poháry,
výběrové závody v kategoriích ZZP3, ZTV3, ZVP3 nebo ZZS3) se splněním limitu
zkoušky.
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I. VÝKONNOSTNÍ TŘÍDA
Je udělována psovodům na základě osobního složení třiceti záchranářských zkoušek dle
ZŘ SZBK ČR a Mezinárodního zkušebního řádu IRO. V tomto počtu musí být obsaženo
splnění dvou postupek se dvěma různými psy, tj. jedna postupka v jakékoliv z těchto
kategorií - ZZP, ZTV, ZVP, ZZS, ZLP a druhá postupka s jiným psem v kategoriích ZZP, ZTV, ZVP, ZZS. (Tzn., že postupku ZLP je možné započíst pouze jednou / pouze u
jednoho ze psů.) Současně musí psovod prokázat své zkušenosti další účastí na
mistrovství republiky ZP SZBK ČR, z toho alespoň jedna účast musí být se závěrečným
pořadím do 10.místa, nebo účastí na mistrovství světa IRO s umístěním do 10.místa, nebo
opakovaným umístěním na 1.místě na vrcholových závodech SZBK ČR (České poháry,
výběrové závody v kategoriích ZZP3, ZTV3, ZVP3 nebo ZZS3) se splněním limitu
zkoušky.
MT - MISTROVSKÁ TŘÍDA (s udělením titulu mistr sportu)
Je udělována psovodům z řad držitelů 1.výkonnostní třídy jako nejvyšší kvalifikační
ocenění ve sportovní záchranářské kynologii za mimořádný výsledek (např. za vítězství
v českém či mezinárodním mistrovství záchranných psů). Udělení této třídy je
považováno za čestný titul, a proto není nárokové, je navrhováno vedoucím příslušné
regionální brigády a podléhá schválení prezidiem SZBK ČR.

