Vyhodnocení činnosti SKS TART v roce 2014
Rok s rokem se sešel a my vyhodnocujeme další výcvikovou sezonu. Naše činnost
probíhala podle plánu práce, který jsme zde schválili na minulé valné hromadě. Na
úspěšnosti akcí se podílela nejen výcviková komise, ale i regiony, kde je třeba vyzvednout
hlavně Ústí n/L, Prahu-venkov, Lišov, Zvoleněves a Liberec. Těší nás, že do pořádání
výcvikových víkendů, které jsou velmi důležité pro rozvoj TARTu a byly doménou hlavně
regionů Lišov a Praha-venkov, se zapojují další, např. Plzeň. Je potěšující, že pokračuje trend
pořádání zkoušek z výkonu subjekty, které nejsou členy SKS TART, ale mají zájem podle
našeho zkušebního řádu cvičit. Nemůžeme však být spokojeni s faktem, že opět dochází
k rušení výcvikových akcí, hlavně zkoušek z výkonu. Rovněž tak minimální počet účastníků
zkoušek, kde má pořadatel problém vůbec akci uspořádat i přes její včasné nahlášení. To se
projevilo hlavně v prvním pololetí, kde těchto akcí byl vskutku velmi malý počet. Co se týče
organizační stránky, u pořadatelů začleněných v SKS TART není problém s včasným
nahlášením, ale u nečlenů TARTu toto stále pokulhává. S placením příplatků za nečleny na
účet svazu není problém.
Problém neúčasti na MR v obou jeho částech po předchozím nahlášení bude od nové
výcvikové sezony řešen tím způsobem, že přihlášený zároveň s přihláškou zašle fotokopii
složenky o zaplacení poplatku na účet SKS TART.
Všem, kteří se podíleli na pořádání všech výcvikových akcí, jejich přípravě a průběhu
patří poděkování výcvikové komise. Je to ohromný kus práce, kterou vykonávají pro nás
všechny na úkor vlastního pohodlí.
Otevírání studánek – Ústí n/L – 22.3.2014
Tradiční závod, který pořádá region Ústí n/L v kategoriích ZMT, T1 a T2. Akce byla velice
dobře připravena a proběhla bez problémů. Nastoupilo celkem 11 závodníků s 12 psy.
V kategorii ZMT dva, v T1 pět a v T2 rovněž pět. 5 závodníků splnilo limit pro zapsání zkoušky.
Posuzoval p. Komárek.
v kategorii ZMT zvítězil:
Matěj Šrámek – Adil Bandočí Království – region Liberec
v kategorii T1 zvítězila:
Nicole Hladíková – Bec Dexter Neviat – region Liberec
v kategorii T2 zvítězil:
Petr Urban – Avar Black Ader Bohemia – region Ústí n/L
Jílovský dukát – Jílové u Prahy – 19.4.2014
Rovněž již zaběhlý závod, který je v TARTu pořádán v kategoriích ZMT, T1, OPT1 a OPT2
regionem Jílové. Celkem k závodu nastoupilo 14 závodníků, z toho v kategorii ZMT čtyři, v T1
šest, v OPT1 jeden a v OPT2 tři závodníci. 9 závodníků splnilo podmínky pro zapsání zkoušek
z výkonu. Závod posuzovali pp. Babor a Šnytr. Na prvních místech se umístili:
ZMT pí. Lebedová s fenou Pira
T1
Jana Světlíková – Kecka z Trucu – region Praha-venkov
OPT1 Filip Gavor – Kora – region Liberec
OPT2 Nicole Hladíková – Bec Dexter Neviat – region Liberec

Pohár Kristýny – Hrádek nad Nisou – 23.-25.5.2014
Tento závod s letitou tradicí byl po ročním přerušení uspořádán novým pořadatelem, kterým
byl region SKS TART Liberec a ZKO Liberec – Pavlovice pod vedením Jiřího Koláře. Závod byl
velice dobře připraven, leč roční přerušení se projevilo na účasti. Ale je naděje, že závod si
opět získá své příznivce a zase se tam budeme setkávat ve velkém počtu, jako tomu bylo
dříve. Tato akce má velkou podporu ze strany sponzorů díky pracovníkům organizačního
štábu. V něm rovněž pracují již osvědčení členové, kteří zajišťovali dřívější ročníky. V tomto
ročníku nedošlo v podstatě ke změnám disciplín, jen poslušnost byla posuzována podle
kritérií ZŘ TART. Posuzovali pp. Babička a Richter, 400m kontrolní výkon jako hosté
posuzovali pp. Dubový a Komárek. Nastoupilo 17 závodníků a 6 dvoučlenných družstev.
1. místo
2. místo
3. místo

Miroslav Dajč – Woodoo – VS Rýnovice
Jitka Resslerová – Asa Murat
Martin Kiessling – Quatro – region Lišov

Nejlepší žena
Jitka Resslerová
Nejlepší obrany
Jitka Resslerová
Vítěz kontrolního zadržení na 400m: Martin Hanáček – Kamir – AČR
Nejlepší družstvo:
Miroslav Dajč a Roman Vala
Pohár Osvobození – Ústí n/L – 21.6.2014
Závod pořádaný regionem Ústí n/L v kategoriích ZMT, T1 a T2 byl velice odpovědně
připraven a zajištěn. Nastoupilo 12 závodníků, z toho v kategorii ZMT čtyři, v T1 pět a v T2 tři
psovodi. 4 z nich splnili zkoušky ve svých kategoriích. Posuzoval p. Komárek. Vítězové
jednotlivých kategorií:
ZMT
T1
T2

Petr Pachman – Emilka Soví Mlýn – region Zvoleněves
Alena Jiříková – Corn Black Ader Bohemia – region Praha-venkov
pí Košnarová – Aida
Velká cena Zvoleněves – 20.9.2014

Závod pořádaný regionem Zvoleněves je pořádán podle speciálních propozic v kategorii
OPT1. Jednotlivé disciplíny se každoročně mění a jsou přizpůsobeny praktickému využití
služebních psů. Závod posuzoval p. Babor. K akci nemám bližší informace, konal se v termínu
MR stopařů, pouze že 7 závodníků splnilo zkoušku OPT1, nejvíce bodů získala dvojice
Marcela Nadaždyová a Cederis od Mlýnských Kamenů.
O korbel vlčice Lupíny – Lučkovice – 4.-5.10.2014
Závod pořádaný regionem Lišov podle speciálních propozic sestavený z poslušnosti,
pachových prací, kde je praktická stopa, stopa s vyhledáním nášlapu, revír na předměty,
nalezení ztraceného předmětu psovoda a noční avizace. Letošní ročník byl rozšířen o
kategorii zkoušky ZMT. Posuzovali pp. Homolka a Dupal. Zkoušku ZMT splnilo všech 7
psovodů, kteří nastoupili. K vlastnímu závodu nastoupilo 10 závodníků. První 3 místa obsadili

psovodi z Policie ČR. Vítězem se stal Jiří Pixa. Stopy byly na velice dobré úrovni, nejhorší
disciplínou byla noční avizace.
Memoriál MVDr. Ivo Srba – Kolín – 4.10.2014
Závod pořádaný regionem Kolín v kategoriích ZMT, T1, T2, OPT1. Akce velmi dobře
připravena a zorganizována. Nejlepších výsledků bylo dosaženo ve stopách, nejhorší naopak
v obranách. Posuzovali pp. Komárek a Svoboda. Nastoupilo celkem 16 závodníků, což je
pokles oproti předchozím ročníkům. V kategorii ZMT tři, v T1 jeden, v T2 čtyři a v OPT1 osm
závodníků. Na prvních místech se umístili:
ZMT
T1
T2
OPT1

Martina Dostálová – Cassie Elbwarte – členka bez regionu
Alena Jiříková – Corny Black Ader Bohemia – region Praha-venkov
Marcela Ulcová – Sirius Black Bar – Bar Beskydy
Jana Stará – region Kolín
O Granitový pohár – Liberec – 18.10.2014

Nový závod pořádaný regionem Liberec v kategoriích ZMT, T1, T2, OPT1 a SPT1. Akce byla
velice dobře připravena. Posuzovali pp. Dubový a Šafr. Bohužel jsem neobdržel bližší údaje
k hodnocení závodu, tak jen podle splněných zkoušek z výkonu psovodi s nejvyšším počtem
bodů:
ZMT
T1
T2
OPT1
SPT1

Šárka Nováková – Reva z Jirkova dvora
Filip Gavor – Akira z Hudánkovy zahrady – region Liberec
Nicole Hladíková – Bec Dexter Neviot – region Liberec
Roman Vala – Quantus De Alphaville Bohemia
Miloslava Pěnkavová – Dasty Eden Severu – region Liberec

Mistrovství republiky obranářů ČR SKS TART 2014 – Srbská Kamenice – 2.-4.5.2014
Mistrovství se konalo v krásném prostředí Labských pískovců v Srbské Kamenici, okres Děčín,
v Intercampu U Ferdinanda, ve dnech 2. – 4. května 2014. Pořadatelem akce byly z pověření
Výkonného výboru SKS TART regiony Ústí nad Labem a Praha-venkov. Přípravě byla
věnována velká péče hlavně od vedoucí organizačního štábu Nelly Kováříkové. Obrovské
pochopení jsme našli u majitele rekreačního zařízení pana Radkoviče a jeho zaměstnanců. Ve
všem vyšli vstříc našim požadavkům. Rovněž obecní úřad nám pomohl realizovat požadavky
a paní starostka se zúčastnila slavnostního nástupu i průběhu Mistrovství. Ubytování a
stravování bylo zajištěno na vynikající úrovni. Velkou výhodou byla možnost provádění
prakticky všech disciplín v areálu, takže vše fungovalo přesně podle stanoveného
harmonogramu akce.
Organizační štáb pracoval v následujícím složení:
ředitel Mistrovství:
Jan Dubový m.s.
vedoucí organizačního štábu:
Nelly Kováříková
hlavní rozhodčí:
Mgr. Jan Komárek
ekonom:
Veronika Šťastná

vedoucí sčítací komise:
posuzovali rozhodčí:
figuranti:
dále v organizačním
štábu pracovali:

Tomáš Zemanec
pp. Oldřich Šnytr, Václav Šafr, Jiří Dupal
pp. Pavel Pochman, David Trauč, Jan Šťastný
Jana Zemancová, Marie Šturmová, Jiří Šec, Lucie
Kováříková a Josef Kopta

Na Mistrovství bylo přihlášeno 22 psovodů. Před začátkem akce se 3 omluvili pro nemoc
svou a zranění psů. Nastoupilo 19 psovodů. Podíl regionů a složek byl následující:
Praha-venkov
Ústí n/Labem
Doupov
Lišov
MP Ústí n/Labem
MP Slaný
MP Havířov
MP Kladno
VS Oráčov
CS ČR
Ostraha letiště Praha

4
2
1
1
3
2
2
1
1
1
1

Během Mistrovství nebyl podán žádný protest. Jeden závodník před poslední disciplínou
odstoupil a z akce předčasně odjel.
Této významné akce se zúčastnilo také několik významných hostů, kteří při slavnostním
vyhodnocení předali vítězům poháry. Byli to zástupce sponzora firmy Royal Canin p. Václav
Dlouhý, RNDr. Vladimír Ďurišin, bývalý ředitel odboru služební kynologie a hipologie
Policajného zboru SR, Ing. Jiří Rulc, bývalý zástupce ředitele odboru služební kynologie a
hipologie Policejního prezidia PČR a brigádní generál vv. Ing. Libor Krejcar.
Vyhodnocení jednotlivých disciplín:
Poslušnost
Posuzoval p. Jiří Dupal. Lze hodnotit jako lepší průměr. Jako již tradičně největší problém
závodníkům dělal aport přes překážku. Bodový limit 70% nesplnili 2 závodníci. 5 závodníků
hodnoceno více jak 90 body. Nejlepší výkon 97 bodů Roman Vala a Quantus de Alphaville
Bohemia.
Obranné práce
Průzkum objektu
Posuzoval p. Šnytr, figurant p. Šťastný. Objekt tvořil jednopodlažní „teskobarák“ s chodbou a
8 místnostmi různě naplněnými starým nábytkem. Bylo zde poměrně velké proudění
vzduchu. 4 psi ukrytého figuranta nenalezli.

Přepad, prohlídka, výslech, doprovod
Při průchodu úzkým prostorem mezi chatkami byl přepaden psovod. Tato disciplína dělala
hodně problémů. 3 psi výkon neprovedli, 5 podalo velmi slabý výkon. Úzký prostor vykonal
své. Posuzoval p. Šafr, figurant p. Trauč.
Zákrok v místnosti
Disciplína prováděna v prostorné ztichlé restauraci. Projevila se špatná taktika psovodů u
většiny z nich. 2 psi zákrok neprovedli vůbec, další 3 výkony na velmi slabé úrovni. Posuzoval
p. Komárek, figurant p. Pochman.
Hladké zadržení
Posuzovali pp. Dupal, Šafr, figuroval p. Trauč. Proběhlo na louce v prostoru tábora. 2
nesplněné výkony (jeden pro ztrátu orientace), další 4 velice slabé výkony.
Noční práce
Avizace
Byla prováděna po širší lesní cestě za plotem areálu. Splnil pouze 1 závodník. Tato velice
důležitá disciplína dělá mnoho problémů i profesionálním psovodům. Posuzoval p. Dupal,
figurant p. Šťastný.
Zadržení
Posuzovali pp. Šnytr, Šafr, figurant p. Trauč. Opět na osvícení figuranta probíhalo noční
hladké zadržení po louce v areálu. 2 neprovedená zadržení, 5 slabých výkonů.
Kontrolní výkon
Opět byl prováděn po louce v areálu. Posuzovali pp. Dupal, Šnytr, Komárek, figurant p.
Pochman. 4 výkony hodnoceny nulou za nesplnění cviku, další 4 výkony provedeny na hranici
splnění výkonu.
Nejlepšího hodnocení v obraně dosáhl Stanislav Krucký a Adon od PČR s 237 body z 300
možných.
Nejvíce bylo na Mistrovství psů plemene belgický ovčák – malinois. V letošním ročníku
nastoupila zhruba polovina psovodů, kteří ještě na MR obranářů TARTu nestartovali. Jejich
zjevná nezkušenost se projevila i na výkonech jejich svěřenců. Nicméně teoretická
připravenost psovodů nastupujících k takovéto vrcholné soutěži by měla být na lepší úrovni.
Vyhodnocení jednotlivců:
1. místo
Roman Vala
Quantus de Alphaville Bohemia
2. místo a
Stanislav Krucký
Adon od PČR
titul Mistr republiky obranářů TART 2014
3. místo
Jana Světlíková
Daiquiri Vědusk
4. místo
Hana Jelínková
Albert Eldegi
5. místo
Kateřina MatějaškováCasie Monami Tenaj

Celní správa ČR
region Ústí n/L,PČR
region Praha-venkov
MP Slaný
MP Havířov

Mistrovství obranářů SKS TART 2014 lze hodnotit jako úspěšné. Poděkování patří všem, kteří
se podíleli jak v přípravě, tak v realizaci této vrcholné akce.

XIII. Mistrovství republiky stopařů SKS TART 2014 – Podbořánky – 19.-21.9.2014
Mistrovství republiky se konalo 20. – 21. září 2014 v areálu Chvojkovský mlýn
v Podbořánkách. Pořádáním byl Výkonným výborem pověřen region Praha-venkov a
Vězeňská služba Oráčov. Vzhledem k tomu, že organizaci zajišťoval již sehraný tým
spolupracovníků pod vedením Pavla Pochmana, nenastaly ani v přípravě, ani v průběhu
samotného mistrovství žádné komplikace.
Ředitelem MR byl m.s. Honza Dubový.
Ekonomem Veronika Šťastná.
Sčítací komise pracovala ve složení Tomáš Zemanec a Marie Krucká.
Hlavním rozhodčím byl Jan Komárek, který posuzoval poslušnost.
Rozhodčí pro pachové práce pp. Vitásek, Homolka, Šnytr a Dupal se zhostili svého úkolu
velice odpovědně.
Rovněž skupina kladečů byla vybrána z řad již zkušených a prověřených kynologů. Byli to pí.
Zemancová a pp. Mihulka, Dygrýn, Svoboda, Holcman, Pochman, Košler a Boček.
Terény pro vypracování stop byly připraveny za spolupráce s hlavním rozhodčím, vzhledem
k zemědělským pracem v předvečer konání akce byly částečně změněny, ale byly stejné pro
všechny závodníky. Zázemí bylo vynikající, plně odpovídalo potřebám této vrcholné akce.
Časový plán byl přesně dodržován. V tomto ročníku došlo ke změně, kladení a vypracování 4
hodinových stop v první den bylo přesunuto do poledních a odpoledních hodin. Takže se
začínalo poslušností, stejně jako v obranářské části mistrovství republiky. Nebyl podán žádný
protest.
Na MR bylo přihlášeno 16 závodníků. Nastoupilo 14. Podíl regionů a složek byl následující:
Praha-venkov
4
Ústí n/L
4
OL Praha
2
Region Kolín
1
PČR
1
VS Oráčov
1
bez regionu
1
I složení plemen je zajímavé: 9 německých ovčáků, 2 bílí švýcarští ovčáci, 1 howavard, 1
rotvajler a 1 belgický ovčák malinois.
Poslušnost
Probíhala na travnatém prostranství v areálu. Celkově ji lze hodnotit jako průměrnou.
Vzhledem k tomu, že se jedná jen o prvky ovladatelnosti, nesplnění limitu u 3 závodníků ze
14 není pro MR nijak lichotivé. Nejlepší poslušnost hodnocenou 48 body předvedla dvojice
Nelly Kováříková s Brutusem Black Adder Bohemia.

4hodinové stopy
Byly položeny na terénech porostlých řepkou vysokou 10 až 40 cm. Po položení stop nastal
silný déšť. V době vypracování již nepršelo. To se projevilo na výsledcích, 2 psi nevyšli
z nášlapu, tudíž hodnocení 0. 4 psi zakončili svou práci na prvním úseku, respektive prvním
lomu. Další 2 vypracovali první 2 úseky. 70% limit nesplnilo 9 psů, pouze 5 splnilo limit.
Nejlépe hodnocenou stopu s 86 body vypracovala Timotea Dekanová s Clarion od
Královského rybníka.
2hodinové stopy
Byly kladeny na strništi se zeleným porostem. Výkony byly také vzhledem k přízni počasí
daleko lepší. Pouze 2 psi nesplnili limit. 8 psů bylo ohodnoceno 90 a více body. Nejlépe
vypracovanou stopu hodnocenou 97 body předvedla dvojice Magda Antmannová se psem
Ahepjuk Whiteline Czech.
Čtyřem účastníkům MR mohla být po splnění podmínek zapsána zkouška SPT3, lež ani jeden
tyto podmínky nesplnil.
Za úspěšné mistrovství je třeba poděkovat všem, kteří se na přípravě i průběhu této vrcholné
akce podíleli, sponzorovi Royal-canine zastoupenému panem Václavem Dlouhým,
provozovatelce rekreačního zařízení Janě Kolářové a zemědělskému družstvu vlastníků
v Žihli, na jejichž pozemcích probíhaly pachové práce.
1. místo a titul Mistr republiky stopařů 2014
Ladislav Bečica – Dix z Vydří louky – region Kolín
2. místo
Timotea Dekanová – Clarion od Královského rybníka – region Praha-venkov
3. místo
Jana Světlíková – Daiquiri Vědusk – region Praha-venkov
4. místo
Jan Šťastný – Edgar Rebel Bohemia – OL Praha
5. místo
Tereza Horová – Kamel od PČR – PČR SZKČ Středočeského kraje
Vyhodnocení všestranných pro rok 2014
Obou částí mistrovství se zúčastnilo 5 psovodů se stejným psem. Pořadí je následující:
Mistrem republiky všestranných pro rok 2014 se stala
Jana Světlíková – Daiquiri Vědusk – region Praha-venkov
2. místo
Tomáš Tiesl – Enzo z Lounského chovu – VS Oráčov
3. místo
Stanislav Krucký – Adon od PČR – region Ústí n/L
4. místo
Petr Pachman – Falco Rebel Bohemia – OL Praha
5. místo
Petr Urban – Avar Black Adder Bohemia – region Ústí n/L
Vyhodnocení zkouškové činnosti
V prvním pololetí hodnocené výcvikové sezony nebyla zkoušková aktivita opět příliš oslnivá.
10 akcí včetně závodů a obranářské části MR není nikterak mnoho. Situace se zlepšila až ve
druhé polovině roku. Opět docházelo k přesouvání termínů a zrušení akcí z důvodu

nedostatečného počtu účastníků zkoušek. Řada zkoušek byla uspořádána při minimálním
počtu zúčastněných.
Celkem proběhlo v hodnoceném období 28 akcí, kde bylo možno po splnění podmínek
zapsat zkoušku z výkonu.
Podíl pořádajících regionů:
Praha-východ
6 zkoušek
Lišov
5 zkoušek (z toho 1 na závodech)
Ústí n/L
4 zkoušky (z toho 2 na závodech a 2 na LVT)
Subjekty mimo TART
4 zkoušky
Doupov
3 zkoušky
Dále po jedné akci regiony Jílové, Zvoleněves, Kolín a Liberec. Vše na závodech. K tomu je
nutné připočítat možnost zapsání zkoušky OPT3 na obranářské části MR a SPT3 ve stopařské
části MR.
Celkem nastoupilo 204 psovodů, z toho úspěšných bylo 163. Úspěšnost na zkouškách se
oproti minulému výcvikovému roku nepatrně zvýšila, ale množství zkoušek je naopak nižší.
Přehled podle jednotlivých druhů a stupňů zkoušek:
ZMT
T1
T2
N S N S N S
63 49 30 28 19 13

T3
N
2

S
2

OPT1 OPT2
N S N S
34 29 10 9

OPT3
N S
9 5

SPT1
SPT2
N S N S
20 19 10 6

SPT3
N S
7 3

Z uvedeného je patrno, že máme ještě rezervy v propagaci TART a aktivizaci i vlastních členů
v účasti na všech výcvikových akcích.
Závěrem chci poděkovat všem rozhodčím, pořadatelům, pomocníkům a sponzorům za jejich
odpovědný přístup a věřím, že tomu bude tak i v nové výcvikové sezoně 2015.

Jan Komárek
předseda Výcvikové komise SKS TART

