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Vyhodnocení výcvikové činnosti SKS TART za rok 2015 

 

Jako každý rok, tak i dnes se zamýšlíme nad uplynulou výcvikovou sezonou. Máme-li hodnotit činnost 

Výcvikové komise, sboru rozhodčích, subjektů pořádajících výcvikové akce, ať už to jsou obě části 

mistrovství, závody, ale i zkoušky, můžeme být spokojeni. Ne vždy je však jejich snaha úměrná 

výsledkům. Je již zarážející, že jsme opět museli rušit dopředu naplánované a na našich stránkách 

zveřejněné akce, a to jak závody, tak zkoušky z výkonu. Vzhledem k tomu, že to vrhá špatné světlo na 

uveřejněný plán práce, a protože se u některých jedná o tento problém opakovaně, nebudou již nadále 

těmto organizátorům jejich akce zveřejněny. Usnesení o placení poplatku za nečlena TARTu 

zúčastněného na akci je dodržováno. Pouze v případě závodu v Božtěšicích nebyl uhrazen poplatek a 

vzhledem k tomu, že ani nedodržují povinnost nahlášení akce na Výcvikovou komisi, nebude jim akce 

povolena.  

Zdá se, že zájem o výcvikovou činnost TARTu mezi kynology stoupá, jenže tento dojem je trochu 

zkreslený. Noví zájemci se zúčastní akce, kde rozhodčí zjistí naprostou nepřipravenost psů, ale co horší, 

u psovodů totální neznalost zkušebního řádu, který je veřejně přístupný. Při snaze rozhodčích (což je 

naší povinností a zájmem) jim pomoci vysvětlením, ukázkou apod. bohužel zjišťujeme, že opravdový 

zájem u většiny z nich bohužel není, že z jejich strany to byla pouze zkouška, když se psem neuspějí u 

jiných druhů výcviku, domnívají se, že TART je jejich spása. Po zjištění, že tomu tak není, ztratí zájem a 

na dalších akcích se s nimi nesetkáte. Je opravdu smutné, že bohužel zájemci nepostupují podle roky 

ověřeného systému – zvládnout teorii, pak důkladně sledovat výkony kolegů a potom tyto zkušenosti 

aplikovat do vlastního výcviku. Bohužel teorie již málokoho zajímá a sledování výkonu ostatních, již 

zkušených kynologů? Podívejte se na jakoukoliv akci TARTu, ať závody nebo zkoušky jaká je zde účast 

diváků. Minimální. Většinou pouze ti, kteří jsou na akci pracovně zainteresováni. Ty tam jsou doby, kdy 

každá akce byla svátkem pro ostatní kynology. Zamysleme se nad návštěvností od zkoušek až po 

mistrovství republiky včetně. 

Těší nás, že mnoho členů TARTu se zúčastňuje závodů se zaměřením na služební využití psů, pořádané 

subjekty mimo SKS TART a zároveň, že našich akcí se zúčastňují nečlenové TARTu. Rovněž je potěšující 

aktivita lidí, kteří mají opravdový zájem o TART, o soustředění zájemců a pořádání akcí (např. 

profesionální psovodi Pavel Vápeník a Pavel Černý). 

Co se týče počtu akcí, nedaří se nám jejich počet zvyšovat. Navíc v hodnocené výcvikové sezoně 3 

závody a dvoje zkoušky zrušeny. Počet účastníků je opravdu nízký. Pouze na 2 závodech došlo ke 

zvýšení v počtu účastníků, a to v obou případech o 2 závodníky. Ve všech ostatních případech dochází 

ke klesající tendenci. Budiž konstatováno, že to není jen problém našeho svazu. Projevuje se to i 

v jiných závodech pořádaných ve „služebním“ charakteru. Účastníci vzhledem k současné ekonomické 

situaci ve společnosti si vybírají, kterých závodů se zúčastní, protože podobných akcí je pořádáno 

v současnosti již poměrně dost. Rozhodující pro každého je cena za stravu, ubytování a startovné. To 

také vysvětluje prakticky zanedbatelný počet příslušníků doprovodu, kteří závodníka jedou podpořit 

v jeho snažení. Ani fakt, že na MR se podávají druhé večeře, nepřiláká účastníky k posezení v kruhu 

přátel. Škoda. 

A nyní přikročíme k informaci o jednotlivých akcích. 
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Otevírání studánek – Ústí n/L – 28.3.2015 

Tradiční závod pořádaný podle NZŘ a ZŘ TART. Opět velice pečlivě připravený závod v kategorii TART 

pořádaný v kategoriích ZMT, T1 a T2. V letošním ročníku nastoupili 3 závodníci. 1 v kategorii ZMT, který 

během akce odstoupil, kategorie T1 nebyla vůbec obsazena a v kategorii T2 nastoupili 2 závodníci. 

Z toho 1 absolvoval splnění zkoušky. Při opravdové snaze pořadatelů co nejlépe zajistit závod je to 

opravdu smutná bilance. Posuzoval p. Komárek. 

 

O Jílovský dukát – Jílové u Prahy – 18.4.2015 

Závod pořádaný v kategoriích ZMT, T1, OPT1 a navíc obrana na ringo oblek (přepad, zadržení a 

protiútok). V kategorii ZMT nastoupilo 6 závodníků, v T1 8 a v OPT1 4 závodníci. V samostatné kategorii 

obran 5 závodníků. Akce velice dobře připravena a zajištěna ze strany pořadatele. Posuzovali pp. Šnytr 

a Babor.  

Vítězové kategorií: 
ZMT Kantorová – Harris 
T1 Jandová – Gato – region Praha-venkov 
OPT1 Červenka – Reagan 
V samostatné kategorii obran zvítězil Novák se psem Caudy 
 

O pohár Kristýny – Hrádek n/N – 22.-24.5.2015 
 
Tradiční závod jednotlivců a dvoučlenných družstev. Byl pořadatelem regionem Liberec bezvadně 
zajištěn. Leč opět obrovské snaze pořadatele neodpovídala účast závodníků. Propozice od minulého 
ročníku byly změněny pouze v dobrovolné kategorii – zadržení s protiútokem, kde byla dosavadní 
vzdálenost zkrácena ze 400m na 300m. Vzhledem k nízkému počtu závodníků byla soutěž jednodenní. 
Zúčastnilo se 10 závodníků s 11 psy. Soutěžní dvojice nastoupily 4. Posuzovali pp. Babička a Richtr, 
dobrovolnou disciplínu p. Komárek. 
 
Titul Miss Kristýna získala Nicole Hladíková z 2 místa. 
Nejlepší protiútok na 300m Roman Vala – Quantus, který zároveň dosáhl nejlepšího výkonu v součtu 
obranných prací. 
Vítězné družstvo: Vala – Hladíková. 
Pořadí na prvních místech: 

1. Roman Vala – Quantus – CS ČR 
2. Nicole Hladíková – Čenda – region Liberec 
3. Michal Ďurica – Wamp – PZ SR 

Pevně věříme, že tento krásný závod si po další organizační úpravě najde opět své příznivce tak, jako 
tomu bylo v minulosti.  
 

Pohár Osvobození – Ústí n/L – 20.-21.6.2015 

Závod konaný v kategoriích ZMT, T1, T2 a T2. Akce byla velice dobře připravena a zajištěna. Nastoupilo 

12 závodníků s 13 psy. V kategorii ZMT 4, v T2 6 a v T3 3 závodníci. Kategorie T1 nebyla obsazena 

žádným závodníkem. Z celkového pole závodníků jich mohlo 7 získat zkoušku z výkonu. To se stalo 

pouze ve 2 případech. Z kategorie T2 1 závodnice odstoupila. Nejvíce problémů bylo v obranných 

pracích. Součástí soutěže byl rovněž nově uspořádaný obranářský trojboj – zadržení přes vodu se 

střelbou, zákrok proti demonstrantům a protiútok za ztížených podmínek – vše na ringo. Nastoupili 4 

závodníci. Vítězem se stal Stanislav Krucký – Adon od PČR – region Ústí n/L. Další vloženou kategorií 
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byla poslušnost dle T1 (bez střelby). Nastoupilo 11 závodníků, nejlépe se umístil Petr Kalina. 

Pořadatelům patří dík za organizační zajištění závodu, které přispělo k hladkému průběhu celé akce. 

Posuzovali pp. Komárek a Vitásek. 

Vítězové kategorií: 
ZMT Stanislav Krucký – Cak z Orlických strání – region Ústí n/L 
T2 pí. Košanová 
T3 Nelly Kováříková – Brutus Black Ader Bohemia – region Ústí n/L 
 

Závod Božtěšice – 12.9.2015 
 
Závod pořádaný podle NZŘ a ZŘ TART. Podle informací, které k tomuto závodu mám, se podle TARTu 
zúčastnili 3 závodníci v kategorii T1, 1 zkoušku splnil. Pořadatel akci nenahlásil a nezaplatil schválený 
poplatek. Posuzoval p. Dubový. 
 

Velká cena Zvoleněves – 12.9.2015 
 
Rovněž k tomuto vždy pěknému závodu nemám od pořadatele informace, podle soupisky zaslané 
rozhodčím jen tolik, že součástí závodu byla zkouška OPT1, kterou absolvovali 3 psovodi, a že závod 
byl vydařený. Posuzoval p. Babor. 
 

Memoriál MVDr. Ivo Srba – Kolín – 3.10.2015 
 
Závod pořádaný v kategoriích ZMT, T1, T2 a OPT1. Velice dobře připravená a zajištěná akce. K závodu 
nastoupilo 11 závodníků se 13 psy. V kategorii ZMT 6, v T2 2 a  OPT1 5 závodníků. Kategorie T1 
nebyla obsazena. Nejnižší úroveň výkonů se projevila v obranných pracích. Posuzovali pp. Komárek a 
Vitásek. Je jen škoda, že i tento závod má sestupnou tendenci, co se týče počtu nastupujících 
závodníků. 
 
Vítězové kategorií: 
ZMT Bronislav Štěpán – Nikita 
T2 Ladislav Bečica – Ajax – region Kolín 
OPT1 Jana Stará – region Kolín, která se zároveň stala vítězkou Memoriálu 
 

O Korbel vlčice Lupíny – Lučkovice – 3.-4.10.2015 
 
Již tradiční závod, v letošním roce se sestával ze zkoušky SPT1 a speciální práce – praktická stopa, 
průzkum terénu s nalezením předmětů a noční avizace. Závodu se zúčastnilo 12 závodníků. 9 
absolvovalo zkoušku z výkonu. Akce byla velice zodpovědně připravena, zajištěna k provedena. 
Nejslabší výkony byly jako vždy v disciplíně noční avizace. Jinak se dá konstatovat, že závodníci byli na 
závod velice dobře připraveni. Byl to jeden ze závodů s opět stoupající tendencí, co do počtu 
zúčastněných. Posuzovali pp. Dupal a Homolka.  
Vítězem závodu je Petr Šindelář – Varo – PČR. 
 

O Granitový pohár – Liberec – 17.10.2015 
 
2. ročník závodu pořádaného v kategoriích ZMT, T1, T2, OPT1 a SPT1 s vloženou samostatnou 
disciplínou – zadržení nebezpečného pachatele na ringo oblek. Celá akce byla ze strany pořadatele 
perfektně zajištěna, takže průběh akce byl zcela bezproblémový. Nastoupilo 17 účastníků, z toho 
v kategorii ZMT 8 závodníků, v T1, OPT1 a SPT1 po 3 závodnících. Kategorie T2 nebyla obsazena. Ve 
vložené kategorii nastoupilo 5 závodníků. Jediným, kdo bodoval, byl Ladislav Bečica – Dix z Vydří louky 
– region Kolín. Úroveň ve všech kategoriích prvního stupně byla velice dobrá a odpovídala odpovědné 
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přípravě závodníků. Toto neplatí kromě 2 závodníků na prvních místech v kategorii ZMT. Stopy 
průměrné, poslušnosti podprůměrné a obrany nevyhovující. Většina psů nebyla schopna provést zákus 
polovina ani nevyštěkala ukrytého pachatele. Jinak to byl závod s mírně stoupající tendencí co do počtu 
závodníků. Věříme, že tomu bude tak i nadále, neboť tento závod si zaslouží větší pozornost závodníků. 
Posuzovali pí. Kováříková a p. Komárek. 
Vítězové jednotlivých kategorií: 
ZMT  Pavel Rytíř – Aireen Wings 
T1 pí. Kožešníková 
OPT1 Nicole Hladíková – Čenda – region Liberec 
SPT1 Marcela Jirasová – Cira z Golštýnů – region Ústí n/L 
 
 

XIV. Mistrovství republiky obranářů SKS TART 2015 – Srbská Kamenice 1.-3.5.2015 

Mistrovství se konalo 1.-3.5.2015 v Intercampu U Ferdinanda v Srbské Kamenici. Pořádáním byl 

pověřen region Ústí n/L. Na přípravě a pořádání akce se podílel také region Praha-venkov a ZKO Ústí 

n/L-Bukov. Akce proběhla bez nejmenšího organizačního problému díky již zkušenému realizačnímu 

týmu. Osvědčilo se nám zaslání všech poplatků předem na účet SKS TART jak závodníky, tak jejich 

doprovodem. Ubytování a stravování bylo na požadované úrovni a ekonomická stránka Mistrovství 

byla tímto zjednodušena. Výhradním sponzorem akce byla firma ROYAL-CANIN, jejíž zástupce p. Václav 

Dlouhý se podle svých časových možností části Mistrovství také zúčastnil. Velice nás potěšilo, že naše 

pozvání přijala též paní starostka obce Srbská Kamenice, která se zúčastnila slavnostního zahajovacího 

ceremoniálu a pronesla zdravici k závodníkům. V průběhu celého Mistrovství byl přesně dodržován 

časový harmonogram. Chování všech účastníků bylo sportovní. 

Ředitelem MR byl Ing. Josef Růžička 
Vedoucí organizačního štábu Nelly Kováříková 
Hlavní rozhodčí Mgr. Jan Komárek 
Vedoucí sčítací komise Tomáš Zemanec 
Ekonomka Veronika Šťastná 
Rozhodčí pp. Vojtěch Vitásek, Oldřich Šnytr, Jiří Dupal 
Figuranti pp. David Trauč, Stanislav Bureš a Jiří Šec 
V organizačním štábu dále pracovali: Petr Urban, Jana Zemancová, Marie Krucká, Petra Kalinová a 
Robert Bárta. 
Všichni jmenovaní se svých úkolů zhostili perfektně.  
 
Do letošního ročníku se přihlásilo 20 závodníků, všichni nastoupili a závod dokončili. Podíl regionů a 
složek byl následující: 
Vězeňská služba ČR  4 závodníci 
Region Lišov   3 závodníci 
Ostraha letiště Praha  2 závodníci 
Region Liberec   2 závodníci 
Region Ústí n/L   1 závodník 
Celní správa ČR   1 závodník 
Policie ČR   1 závodník 
MP Slaný   1 závodník 
Region Zvoleněves  1 závodník 
Region Plzeň-venkov  1 závodník 
Region Kolín   1 závodník 
Region Doupov   1 závodník 
Bez regionu   1 závodník 
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Takovouto pestrost startovního pole jsme v minulých ročnících ještě nikdy nezaznamenali. 
K hodnocení jednotlivých disciplín: 
 
Poslušnost 
Lze hodnotit vzhledem k vrcholné soutěži pouze jako průměrnou. Téměř čtvrtina závodníků nesplnila 
limitní hranici 70 bodů. Nejvíce nulových hodnocení již tradičně v aportu přes překážku, ale letos téměř 
u poloviny závodníků. Čtvrtina ohodnocena více jak 90 body. Nejlepší výkon 96 bodů předvedl Roman 
Vala a Quantus de Alphaville Bohemia. 
 
Obranné práce 
Veškeré kousačky byly prováděny jako vždy na ringo obleky. 
 
Průzkum objektu 
Jako objekt byl vybrán bunkr „řopík“ v blízkosti areálu. Velice náročná disciplína. Figurant byl ukryt 
v zadní části, která je snížena oproti vstupu a prakticky ve tmě. Téměř dvě třetiny psů objekt neprověřili 
a odešli s nulovým hodnocením. 
 
Přepad, prohlídka, výslech, doprovod 
Probíhal na příjezdové cestě do areálu. Psovoda a psa na sebe poutaly 2 osoby oblečené v ringo obleku 
a tlačily dvoukolák. Přepad byl proveden ze zálohy. 2 psi neprovedli zákrok vůbec, další 4 velice slabé 
zákroky. V části zajištění pachatele 4 psi výkon nesplnili. 
 
Zákrok v místnosti 
Byl prováděn v restauraci, kde v části seděli přítomní zájemci. V části před barem tancovaly na country 
hudbu 4 dobově a stylově oděné dámy nabízející se vstoupivšímu psovodovi. Na pokyn rozhodčího byl 
z roku místnosti proveden přepad psovoda dosud skrytým figurantem. 4 výkony hodnoceny nulou, 
další 3 výkony velice slabé. 
 
Hladké zadržení 
Bylo prováděno po travnatém prostoru v areálu. Toto byla nejlépe hodnocená disciplína celého 
Mistrovství, pouze jeden slabý výkon hodnocený polovinou bodů. 
 
Noční práce 
 
Avizace 
Byla prováděna po lesní cestě v těsném sousedství areálu. V tomto ročníku byla úspěšnější, správné 
označení provedla čtvrtina psovodů. 
 
Zadržení 
Opět probíhalo po travnatém prostoru v areálu na osvětlení figuranta. 3 závodníci ohodnoceni nulou 
za neprovedení zákroku, u dalších 3 proveden velice slabý zákrok. 
 
Kontrolní výkon 
Rovněž probíhal na travnaté ploše areálu. 2 psi tento cvik nesplnili a odnesli si nulové hodnocení, 3 
slabé výkony způsobené utržením se a slabou razancí do zákroku. 
 
Nejlepší výkon v obranných pracích předvedl Stanislav Krucký se psem Adonem od PČR s 281 body 
z 300 možných. 
 
Na Mistrovství aspirovalo 6 závodníků na splnění zkoušky OPT3. Tu získala pouze Nicole Hladíková a 
Bee Dexter Nevoit, která zároveň získala cenu za nejúspěšnější ženu Mistrovství. Další 2 psovodi 
neuspěli v poslušnosti a 3 v obranářské části. 
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Tato vrcholná akce byla velice dobře připravena a zrealizována díky výborné spolupráci organizačního 
vedení a Výcvikové komise a osobnímu nasazení všech organizátorů v jejím průběhu. Těm všem, včetně 
sponzora a personálu Intercampu u Ferdinanda a paní starostce obce Srbská Kamenice, patří velké 
poděkování. 
  
Titul Mistr republiky obranářů 2015 získal a: 
1. místo Stanislav Krucký – Adon od PČR – region Ústí n/L 
2. místo Roman Vala – Quantus de Alphaville Bohemia – CS ČR 
3. místo Jan Veselý – Shoqun de Alphaville Bohemia – VS ČR 
4. místo Pavel Hartman – Chipp z Lounského chovu – VS ČR 
5. místo Nicole Hladíková – Bee Dexter Nevoit – region Liberec 
6. místo Petr Zifčák – Cass Foxy Queen – PČR 
 
 
 

XIV. Mistrovství republiky SKS TART stopařů 2015 – Srbská Kamenice - 26.-27. září 2015 

 

Mistrovství se konalo 26.-27. září 2015 v areálu Intercampu u Ferdinanda v Srbské Kamenici. 

Pořádáním byl pověřen Výkonným výborem region Ústí n/L a Praha-venkov. Celá akce byla velice dobře 

zajištěna. Všechny prostory pro provádění stop byly zajištěny předem a smluvně s majiteli a Chráněnou 

krajinnou oblastí. Ubytování a stravování proběhlo na výborné úrovni, ke spokojenosti všech 

zúčastněných. Rovněž počasí bylo po celou dobu konání nakloněno našim požadavkům. Slavnostního 

nástupu se zúčastnila i paní starostka obce Srbská Kamenice, která pro vítěze přinesla dar v podobě 

krásné knihy o Lužických horách s velkým množstvím fotografií. Sponzorem Mistrovství byla firma 

Royal-Canin, jejíž zástupce p. Václav Dlouhý se zúčastnil posledního dne a slavnostního vyhlášení 

vítězů, kde spolu s ředitelem soutěže předával vítězům poháry. Ředitel MR byl prezident SKS TART Jan 

Dubový. Vedoucí organizačního štábu Petr Urban měl k ruce 2 organizátory – Marii Kruckou a Jiřího 

Šece. Ekonomem byla Veronika Šťastná, vedoucím sčítací komise Tomáš Zemanec. Hlavní rozhodčí Jan 

Komárek, který posuzoval poslušnost. Stopy hodnotili tito rozhodčí: Vojtěch Vitásek, Jan Dubový, 

Oldřich Šnytr a Jiří Dupal. Jejich práci lze vyhodnotit jako perfektní. Jako kladeči stop pracovali opět na 

výbornou Vojtěch Tajchman, Jana Zemancová, Milan Dygrýn, Jiří Mihulka, Ivana Vlková, Petr Pachman, 

Martin Soukup, Jindřich Šustr. Časový harmonogram byl dodržen po celou dobu trvání akce. Letošní 

Mistrovství bylo postaveno na 16 závodníků. Nastoupil plný počet. Všichni psovodi byli členy SKS TART. 

Podíl na účasti regionů a složek byl následující: 

Ústí n/L  - 4 závodníci 
Praha-venkov - 2 
Kolín  - 1 
Doupov -  - 1 
Lišov  - 1 
bez regionu  - 3 
VS Oráčov - 1 
OL Praha - 1 
PČR-ŘSPP - 1 
MP Praha - 1 
Možnost zápisu zkoušky SPT 3 při splnění podmínek mělo 6 závodníků. Zkoušku splnili 3 závodníci.  
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Poslušnost 

Vzhledem k tomu, že se jedná o nejvyšší soutěž TARTu, nemůžeme být s její úrovní spokojeni, zvláště 

když ve stopařské části Mistrovství se jedná pouze o ovladatelnostní prvky. 5 závodníků nesplnilo limit 

35 bodů. V poslušnosti rovněž skončila naděje 3 psovodů na splnění zkoušky. Nejlepší poslušnost 

ohodnocenou 47 body předvedla Nelly Kováříková a Brutus Black Ader Bohemia. 

Stopy byly položeny všechny na lučních porostech. 

4hod stopy 

Výslednost možno hodnotit dobře. Pouze 3 dvojice nesplnily 70% bodový limit. 2 hodnocení byla 

nulová, neboť pes nevyšel od nášlapu. Nejlépe hodnocená stopa hodnocena 98 body Petr Paroubek a 

Delli Majorův háj. 

 

2hod stopy 

I zde rovněž 3 závodníci nesplnili bodový limit, z toho 2 prakticky neopustili nášlap. Průměrný počet 

bodů je však vyšší než u 4 hodinových, což je běžný jev Mistrovství stopařů. Nejlepší stopa ohodnocena 

99 body Dana Háková a Antigona z Nového Malína. 

 

MR stopařů 2015 lze po stránce organizační i úrovně podaných výkonů hodnotit velice dobře. Přispěla 

k tomu také ukázněnost závodníků a všech zúčastněných. 

 

Mistr republiky stopařů SKS TART 2015 a 

1. místo Dana Háková - Antigona z Nového Malína – bez regionu  
2. místo Ladislav Košler – Cir bez PP – Policie ČR – ŘSPP 
3. místo Nelly Kováříková – Brutus Black Ader Bohemia – Ústí n/L 
4. místo Petr Paroubek – Delli Majorův háj – Ústí n/L 
5. místo Stanislav Krucký – Adon od PČR – Ústí n/L 
 

 

Vyhodnocení všestranných pro rok 2015 

V této výcvikové sezóně se obou částí mistrovství se stejným psem zúčastnili 4 psovodi. 

Mistr republiky všestranných SKS TART 2015 a  

1. místo Stanislav Krucký – Adon od PČR – Ústí n/L 
2. místo Jan Šťastný – Giro Boča Bohemia – OL Praha 
3. místo Ladislav Bečica – Dix z Vydří louky – region Kolín 
4. místo Jiří Paták – Nagy z Kmene Čeroký – region Doupov 
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Vyhodnocení zkouškové činnosti 
 
V hodnoceném období bylo zorganizováno 27 zkoušek z výkonu včetně závodů. Dále byla možnost 
splnění zkoušek 3. stupně v obou částech MR. Pouze čtvery zkoušky byly obsazeny plným počtem 
uchazečů a u celé třetiny z celkového počtu nastoupil pouze minimální počet nutný pro pořádání akce. 
To nesvědčí o přílišném zájmu o absolvování zkoušek ZŘ TART. Bohužel. 
 
Podíl regionů na pořádání zkoušek: 
 
mimo TART  7 ( z toho 1x na závodě, 1x na LVT) 
Lišov   7 (z toho 1x na závodě, 1x na LVT) 
Ústí n/L   3 (z toho 2x na závodech, 1x na LVT) 
Kolín   3 (z toho 1x na závodě) 
Praha-venkov  2 
Doupov   2 
Jílové   1 na závodě 
Zvoleněves  1 na závodě 
Liberec   1 na závodě 
 
Přehled jednotlivých zkoušek: 
 

ZMT T2 T2 T3 OPT1 OPT2 OPT3 SPT1 SPT2 SPT3 

N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S 

65 43 35 27 16 10 4 2 16 11 6 4 9 3 22 20 14 10 10 5 

 
 
Takže celkové počty – nastoupilo celkem 197 psovodů, z toho úspěšných bylo 135. Problémy 
úspěšnosti jsou hlavně v nepřipravenosti psovodů, kde hlavním problémem je neznalost zkušebního 
řádu. Dále jsou to špatné nácviky prakticky ve všech disciplínách, kde přetrvávají návyky ze sportovních 
ZŘ. V neposlední řadě to je využívání nevhodných výcvikových pomůcek k nácviku obran. Problém, 
který se táhle jako červená nit, je neschopnost psů provádět průzkum terénu. Bohužel je to důsledek 
špatné metodiky při přípravě psů pro potřeby TARTu. 
 
Závěrem bych chtěl poděkovat za práci Výcvikové komisi, sboru rozhodčích, všem organizátorům 
akcí, pomocníkům při akcích, všem členům a popřát do příští výcvikové sezony mnoho úspěchů a 
lepší výsledky. 
 
 
 
 
 

Mgr. Jan Komárek 
předseda Výcvikové komise 

SKS TART 


