
Výroční zpráva za rok 2016 

 
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: Sokolská 24, Dlouhá Loučka 783 86 

 

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

 

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

pátrání po pohřešovaných a ztracených osobách a vzdělávání a školící činnost v oblasti 

záchranářství a humanitární pomoci. 

3. Činnost: V roce 2016 se činnost Rescue Olomouc, o.s. zaměřila na zajištění pátracích akcí po 

ztracených a pohřešovaných osobách a zajištění vybavení pro záchranný pátrací  mantrailing tým 

(MT tým).  Ve spolupráci se složkami Policie ČR a SK a záchrannými organizacemi byl MT tým 

povolán do pátrání celkem 3x. V těchto zásazích byl v praxi opět využit způsob spolupráce 

mantrailingového psa a psů na plošné vyhledávání.  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 nasazení pátracího MT týmu se postupně 

rozšiřuje i do celostátního systému Linek důvěry, linek bezpečí, krizových linek a operátoři na 

těchto tísňových linkách již mají informace o možnostech nasazení našich pátracích psů.  

Dále byl MT tým použit několikrát opakovaně celostátním odborem Policejního presidia PČR 

k pátrání po osobách páchajících ZTČ. Tato činnost podléhá režimu utajení.  

Pro přepravu MT týmu na pátrání bylo využito dodávkové vozidlo Renault Master, které bylo 

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

pro zásahy.  

Začátkem roku požádala Rescue Olomouc KÚ Olomouckého kraje o finanční podporu na činnost, 

kde cílem bylo zajistit spojovací techniku a prostředky na provoz zásahového vozidla. Díky 

nepřiměřenému chování p. Bornaye, který svým jednáním poškodil zájmy a postavení Rescue 

Olomouc, byla původní požadovaná částka značně redukována.  

Nevhodné chování a nečinnost členů Rescue Olomouc vedla ke svolání mimořádné Valné hromady, 

kde byly učiněny zásadní kroky ke zlepšení činnosti Rescue Olomouc. Bylo ukončeno členství 

členům, kteří dlouhodobě nevykazovali činnost a těm, kteří svým chováním poškodili zájmy a 

jméno Rescue Olomouc. Dále byla dokončena zákonná změna statutárních orgánů a převod 

organizace na spolek. V současné době jsou členy pouze ing. Lubomír Satora, ing. Jaroslava 

Satorová, Mgr. Iva Peřinová a Miloslav Foukal. Ke členství se hlásí p. Daniel Karták a Jiří Zips, 

jejichž vstup bude projednán na nejbližší schůzi.  

Hlavní činnost v oblasti vzdělávání, propagace mantrailingu, výcviku MT týmů, zásahů na území 

Slovenska bylo řešeno přes dceřinou organizaci IBHA. . 

 

Záměry organizace na příští rok: 

1. V roce 2017 se činnost Rescue Olomouc, o.s. bude i nadále zaměřovat na zajištění technického, 

zdravotnického a komunikačního zařízení a  materiálu a získání vlastních spojovacích, dopravních a 

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

ztracených a pohřešovaných osobách. 

 

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. Dceřinná organizace. 

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 k 1.1.2017, změny jsou podány k registraci na soud: 

� název organizace  Rescue Olomouc, spolek. 

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

� sídlo organizace : Sokolská 24, Dlouhá Loučka, 783 86 

� statutární zástupce : ing. Lubomír Satora – předseda spolku 

� telefon : +420 720 968 747 

� e-mail:  info@rescueolomouc.cz, satora.lubomir@gmail.com 

� IČO : 1958992 

� bankovní spojení : FIO Banka 

� číslo účtu : 2401012212/2010 

� 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 4.2.2017: 

ing. Jaroslava Satorová 

Mgr. Iva Peřinová 
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