
Výroční zpráva za rok 2015 

 
Rescue Olomouc, o.s. 

Florykova 556, 779 00 Olomouc – Lazce 

I.Č: 1958992, Registrováno MV ČR pod.č.j. MV-92158-2/VS-2013 

Doručovací adresa: Leromontovova 11, areál FROL, 772 00 Olomouc 

 

1. Stručná historie: Rescue Olomouc byla založena v roce 2013 jako organizace typu SAR.  

Zakladatelé - ing. Stanislav Bornay, ing. Lubomír Satora a Miloslav Foukal. 

 

2. Idea, poslání, důvod existence a cíle organizace: Hlavním cílem organizace je pomoc při 

odstraňování následků hromadných živelných katastrof, pátrání po pohřešovaných a ztracených 

osobách a vzdělávání a školící činnost v oblasti záchranářství a humanitární pomoci.  

3. Činnost: Důležitou změnou do konce roku 2015 byla zákonná změna registrace z MV na KS 

Ostrava. Změny se týkaly všech neziskových organizací a doklady budou organizaci doručeny na 

začátku roku 2016.  

V roce 2015 se činnost Rescue Olomouc, o.s. zaměřila na dvě oblasti a to jednak technickému 

zabezpečení akcí pořádaných Automotoklubem ČR,  kde nejvýznamější akcí bylo zajištění části 

trati na BARUM Rallye a podpoře a zajištění technického a materiálního vybavení pro záchranný 

pátrací  mantrailing tým (MT tým).  Ve spolupráci se složkami Policie ČR a SK, Komplexní 

záchrannou centrální službou Gabčíkovo a BKZB Bratislava byl MT tým povolán do pátrání 

celkem 17x, nasazen 14x. Z toho bylo 8 zásahů na Slovensku, kde se mimo BKZB velmi dobře 

rozběhla spolupráce i se Záchranáři Žilina a SAR-DA Bratislava.  V těchto zásazích byl v praxi opět 

využit způsob spolupráce mantrailingového psa a psů na plošné vyhledávání. Pozitivním výsledkem 

této spolupráce pak byla úspěšná akce v Bratislavě, při pátrání po nezletilém chlapci.  I v ostatních 

zásazích byly výsledky práce MT týmu pozitivní,  V České republice pak bylo nasazení MT týmu 

v 6-ti případech. Neustálým problémem je pozdní povolávání MT týmu do pátracích akcí, kde 

s výjimkou pátračů Policie okresu Malacky se nepodařilo zkrátit dobu od pohřešování hledané 

osoby po nasazení pátracího psa.  

Pro zlepšení situace v oblasti informovanosti veřejnosti a i složek Policie a IZS jsme se intenzivně 

zapojili do spolupráce s organizací ElvaHelp, se kterou jsme podepsali smlouvu o spolupráci, díky 

které se Rescue Olomouc stala ostatní složkou IZS Libereckého kraje a informace o možnostech 

nsazení pátracího MT týmu se postupně rozšiřuje i do celostátního systámu Linek důvěry, linek 

bezpečí, klizových linek a operátoři na těchto tísňových linkách již mají nformace o možnostech 

nasaezní našich pátracích psů.  

Pro pátrání byly použity do pololetí 2015: vlastní vozidlo Škoda Forman a zapůjčená vozidla firmy 

Tital Company s.r.o., Nissan Navarra a BMW M5 se zapůjčenou zdravotní, spojovací a technickou 

výbavou. Na začátku června bylo darem získáno dodávkové vozidlo Renault Master, které bylo 

přestavěno pro potřeby převozu pátracího MT týmů, čímž se značně zlepšila dosptupnost MT týmu  

pro zásahy. Veškeré zásahy mohly být provedeny pouze s přispěním a finančními prostředky 

společnosti Tital Company s.r.o. a IBHA, d.o.z.n.o. Vozidlo Škoda Forman bylo vyřazeno 

z evidence Rescue Olomouc.  

Členská základna v roce 2015 se ustálila na počtu 12-ti členů.  Seznam členů tvoří přílohu č.1. 

Technické vybavení, většinou propůjčené firmou Tital Company, s.r.o. použité při zásazích je 

uvedeno v příloze č. 2. 

 

Finanční zpráva, zpráva o hospodaření: v roce 2015: Rescue Olomouc získala bezúplatně 

dodávkové vozidlo Renault Master a sponzorské dary, kterými byly pokryty náklady na ostrá 

nasazení MT týmu a zakoupena spojovací a GPS technika. Činnost byla dále podpořena formou 

bezúplatné zápůjčky techniky a vybavení firmy Tital Olomouc. Náklady na výcvik MT týmu byly 

řešeny v režii IBHA. 

Příjmy: 



� státní dotace a granty - 0 

� obecní dotace a granty - 0 

� zahraniční dotace a granty - 0 

� sponzorské dary – 17.000,-Kč 

� příjmy z vlastní činnosti - 0 

� ostatní příjmy - 0 

 

Výdaje: 

� mzdy - 0 

� ostatní osobní náklady - 0 

� odvody - 0 

� cestovné - 0 

� materiál a DHM – 17.000,-Kč 

� nájemné - 0 

� energie, vodné, stočné - 0 

� provozní režie (telefonní poplatky, poštovné, pohonné hmoty apod.) - 0 

� opravy - 0 

� služby - 0 

� odpisy majetku - 0 

� ostatní náklady - 0 

 

Orgány organizace: jednatelé - ing. Stanislav Bornay, ing. Lubomír Satora 

 

Záměry organizace na příští rok: 

1. V roce 2016 se činnost Rescue Olomouc, o.s. bude i nadále zaměřovat na zajištění technického, 

zdravotnického a spojovacího materiálu a získání vlastních spojovacích, dopravních a 

topografických zařízení a prostředků potřebných pro zajištění činností spojených s pátráním po 

ztracených a pohřešovaných osobách. 

2. Rescue Olomouc na základě dlouhodobé smlouvy bude i nadále zajišťovat technické zabezpečení 

tratí na akcích Automotoklubu ČR.   

 

Spolupráce, členství v mezinárodních a celorepublikových organizacích: 

IBHA d.o.z.o.s. - výcviková a vzdělávací organizace jejímž hlavním cílem je výcvik mantrailingu, 

jako metody pachové práce psů. 

Komplexní záchranná brigáda Gabčíkovo – smluvní partner slovenské Policie 

BKZB – smluvní partner KZB Gabčíkovo 

Policie Slovenské republiky 

Policie České republiky 

ElvaHelp Liberec 

Kynologický záchranný zbor Slovenské republiky 

 

Kontaktní a identifikační data: 

� název organizace  Rescue Olomouc, o.s. 

� číslo a datum registrace: MV ČR pod.č.j. MV-92158-2/VS-2013 

� sídlo organizace : Florykova 556, Olomouc - Lazce 

� adresa kanceláře : Lermontovova 11, areál FROL, 772 00 Olomouc 

� statutární zástupce : ing. Stanislav Bornay 

� telefon : +420 777 134 524 

� e-mail:  info@rescueolomouc.cz 

� IČO : 1958992 

� bankovní spojení : GE Money Bank a.s. 

� číslo účtu : 150977749/0600 



� webové stránky : www.rescueolomouc.cz   www.pohresujeme.cz 

 

Poděkování: 

Vedení organizace Rescue Olomouc, o.s. děkuje touto cestou všem příznivcům a podporovatelům, 

díky kterým bylo možno absolvovat všechna nasazení MT týmu  

 

Zpracoval: Lubomír Satora 

Schválil 4.2.2016: 

ing. Stanislav Bornay 

Miloslav Foukal 

 

 

http://www.rescueolomouc.cz/
http://www.pohresujeme.cz/

